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PREÂMBULO

Preâmbulo
O Guia da OCDE sobre o Dever de Diligência para Cadeias de Aprovisionamento
Responsáveis em Minerais Provenientes de Zonas de Conflito ou de Alto Risco (a seguir
designado por «Guia») é o primeiro exemplo de uma iniciativa de colaboração multilateral
com apoio governamental sobre a gestão responsável das cadeias de aprovisionamento
em minerais provenientes de zonas de conflito. O seu objetivo é ajudar as empresas a
respeitarem os direitos humanos e a não contribuírem para os conflitos através das suas
práticas de aprovisionamento em minerais. Tem igualmente o intuito de promover a
transparência nas cadeias de aprovisionamento em minerais e uma intervenção
empresarial sustentável no setor mineiro, a fim de permitir que os países beneficiem dos
seus recursos minerais e impedir que a extração e o comércio de minerais se transformem
numa fonte de conflito, violações dos direitos humanos e insegurança. Com os seus
suplementos relativos ao estanho, ao tântalo, ao tungsténio e ao ouro, o Guia da OCDE
coloca ao dispor das empresas um pacote completo para que se aprovisionem em
minerais de forma responsável, de modo que o comércio dos minerais fomente a paz e o
desenvolvimento em vez do conflito.
O processo de elaboração do Guia mobilizou várias partes interessadas e contou
com um profundo envolvimento da OCDE e dos onze países da Conferência Internacional
sobre a Região dos Grandes Lagos (Angola, Burundi, República Centro-Africana,
República do Congo, República Democrática do Congo, Quénia, Ruanda, Sudão,
Tanzânia, Uganda e Zâmbia), da indústria e da sociedade civil, bem como do Grupo de
Peritos das Nações Unidas para a RDC. Para a elaboração do Guia e dos seus dois
suplementos, realizaram-se cinco consultas às partes interessadas, quatro delas em
Paris, em dezembro de 2009 e abril de 2010, e em maio e novembro de 2011. Em
setembro de 2010, teve lugar em Nairobi uma consulta conjunta à CIRGL-OCDE, em que
o

Brasil,

a

Malásia

e

a

África

do

Sul

também

estiveram

representados.

Consequentemente, o Guia tem uma orientação prática e dá primazia às abordagens de
colaboração construtiva na resposta a desafios complexos.
A Resolução 1952 (2010) [S/RES/1952(2010)] do Conselho de Segurança das
Nações Unidas apoiou a execução das recomendações sobre o dever de diligência
formuladas no relatório final do Grupo de Peritos das Nações Unidas para a República
Democrática do Congo e concebidas em sintonia com o Guia da OCDE sobre o Dever de
Diligência.
O Guia foi aprovado pelo Comité do Investimento e pelo Comité de Ajuda ao
Desenvolvimento da OCDE e subscrito pelos onze Estados-Membros da Conferência
Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos (CIRGL) na Declaração de Lusaca,
adotada em 15 de dezembro de 2010. Em 25 de maio de 2011, o Conselho de Ministros
da OCDE adotou uma recomendação relativa ao Guia sobre o Dever de Diligência, a qual
foi subsequentemente alterada, em 17 de julho de 2012, para incluir uma referência ao
suplemento relativo ao ouro. Embora não seja juridicamente vinculativa, a recomendação
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reflete a posição comum e o compromisso político dos países membros e não membros
aderentes da OCDE.
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Recomendação do Conselho relativa ao Guia sobre o
Dever de Diligência
para cadeias de aprovisionamento responsáveis
em minerais provenientes de zonas de conflito ou
de alto risco1
Com a redação que lhe foi dada em 17 de julho de 2012
O CONSELHO,
Tendo em conta o artigo 5.º, alínea b), da Convenção relativa à Organização de
Cooperação e de Desenvolvimento Económicos, de 14 de dezembro de 1960;
Tendo em conta as diretrizes para as empresas multinacionais que fazem parte da
Declaração sobre o Investimento Internacional e as Empresas Multinacionais;
Recordando que o objetivo comum dos governos que recomendam a observância
das Diretrizes para as Empresas Multinacionais e dos intervenientes no processo de
desenvolvimento é promover princípios e normas para uma atuação responsável das
empresas;
Observando que o aprovisionamento responsável em minerais tem dimensões
comerciais e de desenvolvimento;
Tendo em conta o quadro político para o investimento adotado em 2006, que visa
mobilizar o investimento privado de modo a apoiar um crescimento económico estável e
um desenvolvimento sustentável;
Recordando o trabalho do Comité de Ajuda ao Desenvolvimento no domínio da
intervenção internacional em Estados frágeis, com o objetivo de evitar eventuais danos
causados

pelas

nomeadamente os

intervenções

em

ambientes

frágeis

e

afetados

por

conflitos,

1

Princípios para uma Intervenção Internacional Eficaz em Estados Frágeis e em Situações
1 Aquando da sua adoção, o Brasil apresentou a seguinte declaração: «Ao aderir à
presente recomendação, o Brasil entende que o Guia sobre o Dever de Diligência foi
elaborado com base na experiência adquirida na região dos Grandes Lagos, em África.
O Brasil entende que as empresas devem ter em conta as decisões pertinentes das
Nações Unidas, nomeadamente as resoluções do Conselho de Segurança das Nações
Unidas, ao determinarem se outras zonas em que operam podem ser consideradas
zonas de conflito ou de alto risco.»
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de Fragilidade, aprovados na sua reunião de alto nível realizada em 3 e 4 de abril de
2007;
Recordando os esforços envidados pela comunidade internacional para cooperar na
luta contra a corrupção, nomeadamente através da Convenção da OCDE sobre a Luta
contra a Corrupção de Agentes Públicos Estrangeiros nas Transações Comerciais
Internacionais e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção;
Reconhecendo que os governos, as organizações internacionais e as empresas
podem tirar partido das respetivas competências e funções para contribuírem para garantir
que o comércio e o investimento nos recursos naturais beneficiam a sociedade em geral;
Considerando os esforços da comunidade internacional, nomeadamente da
Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos, para combater a
exploração ilegal de recursos naturais em zonas de conflito ou de alto risco;
Reconhecendo que existe uma exploração significativa dos recursos minerais
naturais em zonas de conflito ou de alto risco e que as empresas que operam ou se
aprovisionam diretamente nessas zonas podem correr maiores riscos de contribuir para os
conflitos;
Constatando

que

o

exercício

do

dever

de

diligência

para

cadeias

de

aprovisionamento responsáveis em minerais provenientes de zonas de conflito ou de alto
risco é um processo contínuo, proativo e reativo através do qual as empresas podem
certificar-se de que respeitam os direitos humanos e não contribuem para os conflitos;
Tendo em conta o Guia da OCDE sobre o Dever de Diligência para cadeias de
aprovisionamento responsáveis em minerais provenientes de zonas de conflito ou de alto
risco (a seguir designado «o Guia»), elaborado em cooperação com a Conferência
Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos e aprovado pelo Comité do Investimento
e pelo Comité de Ajuda ao Desenvolvimento;
Tendo em conta o suplemento relativo ao estanho, ao tântalo e ao tungsténio e o
suplemento relativo ao ouro, que fazem parte integrante do Guia, e salientando que, no
futuro, podem ser adicionados ao Guia suplementos relativos a outros minerais;
Observando que o presente Guia estabelece as medidas que as empresas devem
tomar para identificar e combater riscos reais ou potenciais, a fim de prevenir ou atenuar
os impactos negativos associados às suas atividades ou relações, e reconhecendo
simultaneamente que é necessária flexibilidade na sua aplicação, em função das
circunstâncias individuais e de fatores como a dimensão da empresa, a localização das
atividades, a situação existente num determinado país, o setor e a natureza dos produtos
ou serviços em causa;
Reconhecendo que os graves abusos associados à extração, ao transporte ou ao
comércio dos minerais enumerados no anexo II da presente recomendação, em especial
quando são perpetrados contra mulheres e crianças, não devem ser tolerados;
Mediante proposta do Comité do Investimento na sessão alargada (incluindo a
países não membros aderentes à Declaração sobre o Investimento Internacional e as
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Empresas Multinacionais) e do Comité de Ajuda ao Desenvolvimento;
RECOMENDA que os membros e os não membros aderentes à Declaração sobre o
Investimento Internacional e as Empresas Multinacionais promovam ativamente o
cumprimento do Guia pelas empresas que operam nos seus territórios ou a partir destes e
que se aprovisionam em minerais provenientes de zonas de conflito ou de alto risco, com
o objetivo de garantir que elas respeitam os direitos humanos, evitam contribuir para os
conflitos e contribuem de forma eficaz para um desenvolvimento sustentável, equitativo e
efetivo;
RECOMENDA, em particular, que os membros e os não membros aderentes à
Declaração sobre o Investimento Internacional e as Empresas Internacionais tomem
medidas para apoiar ativamente a integração nos sistemas de gestão das empresas do
quadro de cinco fases para o exercício do dever de diligência baseado no risco nas
cadeias de aprovisionamento em minerais, tendo em conta o modelo de política em
matéria de cadeias de aprovisionamento constante, respetivamente, dos anexos I e II da
presente recomendação, da qual fazem parte integrante;
RECOMENDA que os membros e os não membros aderentes à Declaração sobre o
Investimento Internacional e as Empresas Internacionais garantam, com o apoio da
OCDE, nomeadamente através das suas atividades em colaboração com a ONU e as
organizações internacionais de desenvolvimento, a divulgação mais ampla possível do
Guia e a sua utilização ativa por outras partes interessadas, incluindo associações
profissionais, instituições financeiras e organizações da sociedade civil;
CONVIDA outros países não membros a terem devidamente em conta e a
respeitarem a presente recomendação;
ENCARREGA o Comité do Investimento e o Comité de Ajuda ao Desenvolvimento
de acompanharem a execução da recomendação e de apresentarem um relatório ao
Conselho o mais tardar três anos após a sua adoção e subsequentemente conforme for
adequado.
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Introdução

N

as zonas de conflito e de alto risco, as empresas que exploram e comercializam minerais têm

potencial para gerar rendimento, crescimento e prosperidade, preservar os meios de subsistência
e promover o desenvolvimento local. Nessas situações, as empresas também podem correr o risco
de contribuírem para impactos negativos significativos, incluindo conflitos e violações graves dos
direitos humanos, ou de lhes serem associadas.
O presente Guia estabelece um quadro pormenorizado para o exercício do dever de
diligência como base de uma gestão responsável das cadeias de aprovisionamento mundial de
estanho, tântalo, tungsténio, seus minérios e derivados minerais, e ouro (a seguir designados por
1

«minerais»). O seu objetivo é ajudar as empresas a respeitarem os direitos humanos e a evitarem
contribuir para os conflitos através das suas decisões de aprovisionamento e, nomeadamente, da
escolha dos seus fornecedores. Deste modo, o presente Guia auxiliará as empresas a
contribuírem para o desenvolvimento sustentável e a aprovisionarem-se de forma responsável em
zonas de conflito ou de alto risco, criando ao mesmo tempo condições propícias a uma relação
construtiva com os fornecedores. O Guia visa servir de referência comum para todos os
fornecedores e outras partes interessadas nas cadeias de aprovisionamento em minerais, bem
como para as eventuais iniciativas que a indústria possa desenvolver, a fim de clarificar as
expectativas quanto à gestão responsável das cadeias de aprovisionamento em minerais
provenientes de zonas de conflito ou de alto risco.
Este Guia é fruto de uma iniciativa de colaboração entre governos, organizações
internacionais, indústria e sociedade civil para promover a responsabilização e a transparência na
cadeia de aprovisionamento em minerais provenientes de zonas de conflito ou de alto risco.

2

Zonas de conflito ou de alto risco
As zonas de conflito ou de alto risco caracterizam-se pela existência de conflitos
armados, violência generalizada ou outros riscos de danos para as populações. Os
conflitos armados podem assumir diversas formas, apresentando ou não um caráter
internacional, com o envolvimento de dois ou mais Estados, ou consistir em guerras

2 Os metais relativamente aos quais seja razoável presumir que são reciclados estão excluídos do
âmbito de aplicação do presente Guia. Trata-se de metais recuperados a partir de produtos
destinados ao utilizador final, produtos de pós-consumo ou restos de metais transformados
obtidos no processo de fabricação. Estão incluídos os materiais metálicos em excesso,
obsoletos, defeituosos e de sucata que contenham metais refinados ou transformados,
passíveis de ser adequadamente reciclados na produção de estanho, de tântalo, de tungsténio
e/ou de ouro. Os minerais parcialmente transformados ou brutos e os subprodutos de outros
minérios não são considerados metais reciclados.
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de libertação, insurreições, guerras civis, etc. As zonas de alto risco podem incluir
áreas afetadas por instabilidade política, repressão, fragilidade das instituições,
insegurança, colapso das infraestruturas civis e violência generalizada. São ainda
frequentemente caracterizadas por abusos generalizados dos direitos humanos e
violações do direito nacional ou internacional.

O que é o dever de diligência na cadeia de
aprovisionamento em minerais e por que razão é
necessário exercê-lo?
O exercício do dever de diligência é um processo contínuo, proativo e reativo através
do qual as empresas podem certificar-se de que respeitam os direitos humanos e não
3

contribuem para os conflitos . Pode ajudar também as empresas a assegurarem a
observância do direito internacional e o cumprimento das legislações nacionais, incluindo
as relativas ao comércio ilícito de minerais e às sanções das Nações Unidas. O dever de
diligência baseado no risco refere-se às medidas que as empresas devem tomar para
identificar e combater riscos reais ou potenciais, a fim de prevenir ou atenuar os impactos
negativos associados às suas atividades ou decisões de aprovisionamento.
Para efeitos do presente Guia, os «riscos» são definidos em função dos impactos
potencialmente negativos que as operações de uma empresa podem produzir, em
resultado quer das suas atividades quer das suas relações com terceiros, incluindo
fornecedores e outras entidades da cadeia de aprovisionamento. Entre os impactos
negativos podem incluir-se os danos infligidos às populações (ou seja, impactos externos)
e os danos reputacionais ou a responsabilidade jurídica da empresa (ou seja, impactos
internos),

ou

ambos.

Os

impactos

internos

e

externos

são,

com

frequência,

interdependentes, vindo os danos externos juntar-se aos danos reputacionais ou aos riscos
de responsabilidade jurídica da empresa.
Uma empresa avalia o risco através da identificação das circunstâncias factuais das
suas atividades e relações e da análise desses factos à luz das normas pertinentes do
direito nacional e internacional, das recomendações sobre o comportamento responsável
das empresas formuladas pelas organizações internacionais, dos instrumentos apoiados
pelo Estado, das iniciativas voluntárias do setor privado e das políticas e sistemas internos
da empresa. Esta abordagem também ajuda a adaptar o exercício do dever de diligência à
dimensão das atividades da empresa ou às suas relações na cadeia de aprovisionamento.

3 OCDE (2011), Diretrizes da OCDE para as Empresas Multinacionais, OCDE, Paris;
OCDE (2006), Instrumento da OCDE de sensibilização para os riscos, destinado a
empresas multinacionais em zonas de má governação, OCDE, Paris; e Princípios
orientadores sobre empresas e direitos humanos: Aplicação do quadro das Nações
Unidas «Proteger, Respeitar e Reparar» (Relatório do Representante especial do
Secretário-Geral das Nações Unidas para a questão dos direitos humanos e das
sociedades transnacionais e outras empresas, John Ruggie, A/HRC/17/31, 21 de março
de 2011).
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As empresas podem enfrentar riscos nas suas cadeias de aprovisionamento em
minerais devido a circunstâncias de extração, comércio ou tratamento dos minerais que,
pela sua natureza, apresentam maiores riscos de impactos negativos, tais como financiar
conflitos, ou alimentar, facilitar ou exacerbar as condições de conflito. Apesar do caráter
fragmentado

do

processo

de

produção

na

cadeia

de

aprovisionamento,

e

independentemente da sua posição ou influência sobre os fornecedores, as empresas não
são imunes ao risco de contribuírem ou de serem associadas a impactos negativos
produzidos em vários pontos da cadeia de aprovisionamento em minerais. Por este motivo,
as empresas devem tomar medidas razoáveis e envidar esforços de boa-fé para
exercerem o seu dever de diligência, a fim de identificar e prevenir ou atenuar eventuais
riscos de impactos negativos associados às condições da extração dos minerais e às
relações dos fornecedores que operam em zonas de conflito ou de alto risco.

A cadeia de aprovisionamento em minerais
O processo de fornecimento de um mineral em bruto ao mercado de consumo
envolve múltiplos intervenientes e inclui geralmente a extração, o transporte, a
manipulação, a comercialização, a transformação, a fusão, a refinação e a produção
de ligas, o fabrico e a venda do produto final. A expressão «cadeia de
aprovisionamento» refere-se ao conjunto de atividades, organizações,
intervenientes, tecnologias, informações, recursos e serviços envolvidos na
transferência do mineral desde o local de extração até à sua incorporação no
produto acabado destinado aos consumidores finais.

Na prática, o exercício do dever de diligência articula-se em torno das medidas que
as empresas
devem tomar para:
•

identificar as circunstâncias factuais envolvidas na extração, no transporte, na
manipulação, no comércio, na transformação, na refinação, na produção de ligas, no
fabrico e na venda de produtos que contêm minerais provenientes de zonas de conflito
ou de alto risco;

•

identificar e avaliar os riscos reais ou potenciais através da avaliação das circunstâncias
factuais à luz das normas previstas pela política da empresa para a cadeia de
aprovisionamento (ver Modelo de política em matéria de cadeias de aprovisionamento,
anexo II);

•

prevenir ou atenuar os riscos identificados através da adoção e da execução de um
plano de gestão dos riscos. Estas medidas podem implicar uma decisão de manter a
relação comercial durante os esforços de atenuação dos riscos, de suspender
temporariamente essa relação enquanto as medidas de atenuação dos riscos são
aplicadas, ou de cessar qualquer relação com um fornecedor, caso as tentativas de
atenuação dos riscos sejam mal sucedidas ou se considere que a atenuação não é
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viável ou que os riscos são inaceitáveis.

Quem deve exercer o dever de diligência?
O presente Guia é aplicável a todas as empresas da cadeia de aprovisionamento em
minerais que forneçam ou utilizem estanho, tântalo, tungsténio e seus minérios ou
derivados minerais, bem como ouro, provenientes de zonas de conflito ou de alto risco.
Embora o exercício do dever de diligência deva ser adaptado às atividades e relações de
cada empresa, designadamente à sua posição na cadeia de aprovisionamento, todas as
empresas devem exercer o dever de diligência para se certificarem de que não contribuem
para violações dos direitos humanos nem para conflitos.
O presente Guia reconhece que o exercício do dever de diligência em zonas de
conflito ou de alto risco enfrenta desafios de ordem prática. Esse exercício exige
flexibilidade. A sua natureza e dimensão adequadas dependerão das circunstâncias
específicas e serão afetadas por fatores como a dimensão da empresa, a localização das
atividades, a situação existente num determinado país, o setor e a natureza dos produtos
ou serviços em causa. Estes desafios podem ser respondidos de diversas maneiras,
incluindo, nomeadamente, as seguintes:
• Cooperação setorial no reforço das capacidades para exercer o dever de diligência.
• Partilha a nível setorial dos custos de tarefas específicas desse exercício.
• Participação

em

iniciativas

relativas

à

gestão

responsável

da

cadeia

de

4

aprovisionamento .
• Coordenação entre os membros do setor que partilham fornecedores.
• Cooperação entre empresas a montante e a jusante.
• Criação de parcerias com organizações internacionais e da sociedade civil.
• Integração do modelo de política em matéria de cadeias de aprovisionamento (anexo II)
e das recomendações específicas sobre o exercício do dever de diligência descritas no
presente Guia nas políticas e nos sistemas de gestão existentes, nas práticas de
diligência da empresa, nomeadamente em matéria de contratação, integridade e
conhecimento dos clientes, bem como nos relatórios anuais sobre sustentabilidade,
responsabilidade social das empresas e outras questões.
Para além de apresentar os princípios e os processos que as empresas deverão
adotar, o presente Guia recomenda processos e procedimentos em matéria de diligência
que as novas iniciativas da indústria para as cadeias de aprovisionamento devem respeitar
para instituírem práticas de aprovisionamento responsáveis, que tenham em conta o risco
de conflito, e para complementarem o desenvolvimento e a implementação de sistemas de
certificação globais como o sistema e os instrumentos da Conferência Internacional da
5

Região dos Grandes Lagos .

4 Por exemplo: ITRI Supply Chain Initiative (iTSCi); Conflict-Free Smelter Program
desenvolvido pela Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) e pela Global
e-Sustainability Initiative (GeSI); Conflict-Free Gold Standard, Conselho Mundial do
Ouro (2012); e Chain-of-Custody Certification, Responsible Jewellery Council (2012);
Global Reporting Initiative Supply Chain Working Group (2010).
5 Ver CIRGL Iniciativa regional contra a exploração ilegal dos recursos naturais,
www.icglr.org.
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Estrutura do Guia
O presente Guia contém 1) um quadro geral para o exercício do dever de diligência
para cadeias de aprovisionamento responsáveis de minerais provenientes de zonas de
conflito ou de alto risco (ver anexo I); 2) um modelo de política em matéria de cadeias de
aprovisionamento em minerais que enuncia um conjunto de princípios comum (ver
anexo II); 3) medidas sugeridas para atenuar os riscos e indicadores para aferir as
melhorias, que as empresas a montante poderão adotar com o eventual apoio das
empresas

a

jusante

(ver

anexo III);

e

4)

dois

suplementos

relativos

ao

estanho-titânio-tungsténio e ao ouro, consentâneos com os desafios associados à
estrutura da cadeia de aprovisionamento nestes minerais. Os suplementos contêm
recomendações específicas sobre o dever de diligência, formuladas com base nas
diferentes posições e nos diferentes papéis das empresas nas suas cadeias de
aprovisionamento. As empresas que utilizam estes minerais, ou os metais refinados que
deles são derivados, devem consultar primeiramente os sinais de alerta que figuram no
início de cada suplemento para determinar se os processos neles descritos são aplicáveis.

Natureza do Guia
O presente Guia baseia-se nos princípios e normas enunciados nas Diretrizes da
OCDE para as Empresas Multinacionais e no Instrumento da OCDE de sensibilização para
os riscos, destinado a empresas multinacionais em zonas de má governação. Formula
recomendações conjuntamente dirigidas pelos governos às empresas que operam ou se
aprovisionam em minerais provenientes de zonas de conflito ou de alto risco, fornecendo
orientações sobre os princípios e os processos de diligência para cadeias de
aprovisionamento responsáveis desses minerais, em conformidade com as leis aplicáveis
e com as normas internacionais pertinentes. O cumprimento do Guia é voluntário, não
sendo as suas disposições juridicamente vinculativas.
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ANEXO I

Quadro de cinco fases para o exercício do dever
de diligência
baseado nos riscos na cadeia de
aprovisionamento em minerais
Embora os requisitos e os processos específicos relativos ao dever de diligência
variem em função do mineral e da posição da empresa na cadeia de aprovisionamento
(como se especifica nos suplementos relativos aos minerais), as empresas devem analisar
a sua escolha de fornecedores e as suas decisões de aprovisionamento e integrar nos
seus sistemas de gestão o seguinte quadro de cinco fases para o exercício do dever de
diligência baseado nos riscos para cadeias de aprovisionamento responsáveis em minerais
provenientes de zonas de conflito ou de alto risco:
1. Estabelecer sistemas de gestão empresarial sólidos. As empresas devem:
A) Adotar e comunicar claramente aos fornecedores e ao público em geral a sua
política em matéria de cadeias de aprovisionamento em minerais provenientes de
zonas de conflito ou de alto risco. Tal política deve incorporar as normas aplicáveis
ao exercício do dever de diligência enunciadas no modelo de política em matéria de
cadeias de aprovisionamento constante do anexo II.
B) Estruturar a gestão interna de modo a fomentar o exercício do dever de diligência
na cadeia de aprovisionamento.
C) Estabelecer

um

sistema

de

controlos

e

transparência

da

cadeia

de

aprovisionamento em minerais, incluindo quer uma cadeia de custódia ou um
sistema de rastreabilidade, quer a identificação dos intervenientes a montante na
cadeia de aprovisionamento. Tal sistema pode ser estabelecido através da
participação em programas implementados por iniciativa da indústria.
D) Reforçar o diálogo com os seus fornecedores. A política em matéria de cadeias de
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aprovisionamento deve ser incorporada nos contratos e/ou acordos com os
fornecedores. Sempre que possível, ajudar os fornecedores a reforçarem as suas
capacidades para melhorarem o seu desempenho no exercício do dever de
diligência.
E) Criar um mecanismo de tratamento de reclamações a nível da empresa ou do setor,
que funcione como um sistema de alerta precoce para eventuais riscos.
2. Identificar e avaliar os riscos existentes na cadeia de aprovisionamento. As
empresas devem:
A) Identificar os riscos existentes na sua cadeia de aprovisionamento, tal como
recomendado nos suplementos.
B) Avaliar os riscos de impactos negativos à luz das normas da sua política em matéria
de cadeias de aprovisionamento, definida em conformidade com o anexo II e com as
recomendações relativas ao dever de diligência formuladas no presente Guia.
3. Conceber e aplicar uma estratégia para responder aos riscos identificados. As
empresas
devem:
A) Comunicar aos quadros superiores designados da empresa as conclusões da
avaliação dos riscos associados à cadeia de aprovisionamento.
B) Elaborar e adotar um plano de gestão dos riscos. Definir uma estratégia de gestão
dos riscos i) prosseguindo as relações comerciais enquanto realizam esforços
mensuráveis de atenuação dos riscos; ii) suspendendo temporariamente as relações
comerciais enquanto envidam esforços mensuráveis de atenuação dos riscos; ou iii)
cessando por completo as relações com um fornecedor caso as tentativas de
atenuação dos riscos sejam mal sucedidas ou se considere que a atenuação não é
viável ou aceitável. Para determinar a estratégia adequada, as empresas devem
analisar o anexo II (Modelo de política em matéria de cadeias de aprovisionamento
para cadeias mundiais de abastecimento responsáveis em minerais provenientes de
zonas de conflito ou de alto risco) e tomar em consideração a sua capacidade de
influenciar e, se necessário, aumentar a sua influência sobre os fornecedores que
mais eficazmente podem evitar ou atenuar o risco identificado. Se as empresas
envidarem esforços de atenuação dos riscos enquanto prosseguem as relações
comerciais ou as suspendem temporariamente, devem consultar os fornecedores e
outras partes interessadas, incluindo os organismos da administração local e
central, as organizações internacionais ou da sociedade civil e os terceiros afetados,
se for caso disso, e chegar a acordo sobre a estratégia de atenuação mensurável
dos riscos a incluir no plano de gestão dos riscos. As empresas podem apoiar-se
nas medidas e nos indicadores sugeridos no anexo III do Guia sobre o Dever de
Diligência para integrarem no plano de gestão dos riscos as estratégias de
atenuação concebidas para as zonas de conflito ou de alto risco e para aferirem as
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melhorias progressivamente alcançadas.
C) Executar o plano de gestão dos riscos, acompanhar e controlar os resultados dos
esforços de atenuação dos riscos e apresentar os relatórios correspondentes aos
quadros superiores designados. Este processo pode ser levado a cabo em
cooperação e/ou em concertação com os organismos da administração local e
central, as empresas a montante, as organizações internacionais ou da sociedade
civil e os terceiros afetados, quando o plano de gestão dos riscos é executado e
controlado em zonas de conflito e alto risco.
D) Efetuar avaliações adicionais dos factos e dos riscos que tenham de ser atenuados,
ou após uma alteração das circunstâncias.
4. Proceder a uma auditoria por terceiros independentes ao exercício do dever de
diligência relativo à cadeia de aprovisionamento em determinados pontos da
mesma. As práticas relativas ao dever de diligência das empresas situadas em
determinados pontos (indicados nos suplementos) da cadeia de aprovisionamento
devem ser auditadas por terceiros independentes. Essas auditorias podem ser
verificadas por meio de um mecanismo independente institucionalizado.
5. Apresentar relatórios sobre o exercício do dever de diligência na cadeia de
aprovisionamento. As empresas devem publicar relatórios sobre as suas políticas e
práticas de diligência na cadeia de aprovisionamento, alargando, eventualmente, o
âmbito dos relatórios anuais sobre as suas práticas de sustentabilidade e
responsabilidade social de modo a integrar nos mesmos informações suplementares
sobre o dever de diligência na cadeia de aprovisionamento em minerais.
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ANEXO II

Modelo de política em matéria de cadeias de
aprovisionamento para uma cadeia mundial
de aprovisionamento responsável em
minerais provenientes de zonas de conflito
ou de alto risco1
Reconhecendo que podem existir riscos de impactos negativos graves associados à
extração, ao comércio, ao tratamento e à exportação de minerais de zonas de conflito ou
de alto risco, e que temos a responsabilidade de respeitar os direitos humanos e de não
contribuir para os conflitos, comprometemo-nos a adotar, a difundir amplamente e a
incorporar nos contratos e/ou acordos com os fornecedores a seguinte política de
aprovisionamento responsável em minerais provenientes de zonas de conflito ou de alto
risco, que constitui uma referência comum para as práticas de aprovisionamento
adaptadas às zonas de conflito e de sensibilização dos fornecedores desde o ponto de
extração até ao consumidor final. Comprometemo-nos a abster-nos de qualquer ação que
contribua para o financiamento de conflitos e a respeitar as resoluções das Nações Unidas
sobre eventuais sanções ou, se for caso disso, as leis nacionais que aplicam tais
resoluções.

No que respeita aos abusos graves associados à extração, ao transporte
ou ao comércio de minerais:
1. Quando nos aprovisionarmos ou operarmos em zonas de conflito e de alto risco, não
toleraremos nem de modo algum beneficiaremos, contribuiremos, ajudaremos ou
facilitaremos a perpetração por terceiros dos seguintes atos:
i)

qualquer forma de tortura ou de tratamento cruel, desumano e degradante;

ii)

qualquer forma de trabalho forçado ou obrigatório, ou seja, qualquer trabalho ou
serviço exigido a um indivíduo sob ameaça de castigo e para o qual o dito indivíduo
não se tenha oferecido voluntariamente;

6

6 O presente Modelo de política em matéria de cadeias de aprovisionamento para uma
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iii)

7

as piores formas de trabalho infantil ;

iv) outros abusos e violações graves dos direitos humanos, tais como a violência sexual
generalizada;
v) crimes de guerra ou outras violações graves do direito internacional humanitário,
crimes contra a humanidade ou genocídio.

No que respeita à gestão dos riscos de abusos graves:
2. Suspenderemos ou cessaremos imediatamente as relações com fornecedores a
montante, sempre que identifiquemos um risco significativo de que estes se
aprovisionem junto de terceiros, ou estejam ligados a terceiros, que cometam abusos
graves, tal como definidos no n.º 1.

No que respeita ao apoio direto ou indireto a grupos armados não
estatais8:
3. Não toleraremos qualquer apoio direto ou indireto a grupos armados não estatais
através da extração, do transporte, do comércio, do tratamento ou da exportação de
minerais. O «apoio direto ou indireto» a grupos armados não estatais através da
extração, do transporte, do comércio, do tratamento ou da exportação de minerais inclui,
entre outras ações, a aquisição de minerais, o pagamento ou o fornecimento de
assistência logística ou equipamentos a grupos armados não estatais ou aos seus
9

associados, que :
i)

controlem ilegalmente as minas ou as vias de transporte, os pontos onde os
minerais são comercializados e os intervenientes a montante na cadeia de
10

aprovisionamento ; e/ou
ii)

tributem ilegalmente ou se dediquem à extorsão de

11

dinheiro ou minerais nos

cadeia mundial de abastecimento responsável em minerais provenientes de zonas de
conflito ou de alto risco pretende ser uma referência comum para todos os
intervenientes na cadeia de aprovisionamento em minerais. As empresas são
incentivadas a incorporar este modelo nas suas políticas já existentes de
responsabilidade social e de sustentabilidade, ou noutras disposições equivalentes.
7 Ver Convenção n.º 182 da OIT sobre as piores formas de trabalho infantil (1999).
8 Para identificar os grupos armados não estatais, as empresas devem consultar as
resoluções aplicáveis do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
9 Entende-se por «associados» os negociantes, agentes consolidadores, intermediários e
outros intervenientes na cadeia de aprovisionamento que trabalham diretamente com os
grupos armados para facilitar a extração, o comércio ou o tratamento de minerais.
10 Por «controlo» das minas, das vias de transporte, dos pontos onde os minerais são
comercializados e dos intervenientes a montante na cadeia de aprovisionamento
entende-se i) a supervisão da extração, incluindo a concessão de acesso às minas e/ou
a coordenação das vendas a jusante a intermediários, empresas de exportação ou
comerciantes internacionais; ii) o recurso a qualquer forma de trabalho forçado ou
obrigatório para extrair, transportar, comercializar ou vender minerais; ou iii) o exercício
das funções de administrador ou dirigente de empresas ou minas a montante, ou a
posse de participações ou outros interesses económicos em tais empresas ou minas.
11 Entende-se por «extorquir» em minas, vias de transporte, pontos onde os minerais são
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pontos de acesso às minas, nas vias de transporte ou nos locais onde os minerais
são comercializados; e/ou
iii)

tributem ilegalmente ou exerçam extorsão sobre intermediários, empresas de
exportação ou comerciantes internacionais.

No que respeita à gestão dos riscos de apoio direto ou
indireto a grupos armados não estatais:
4. Suspenderemos ou cessaremos imediatamente qualquer relação com fornecedores a
montante, sempre que identifiquemos um risco significativo de que estes se
aprovisionem junto de terceiros, ou estejam ligados a terceiros, que prestem apoio direto
ou indireto a grupos armados não estatais, tal como definidos no n.º 3.

No que respeita às forças de segurança públicas ou privadas:
5. Concordamos em eliminar, em conformidade com o n.º 10, qualquer apoio direto ou
indireto a forças de segurança públicas ou privadas que controlem ilegalmente as
minas, as vias de transporte e os intervenientes a montante na cadeia de
aprovisionamento; que cobrem impostos ilegais ou se dediquem à extorsão de dinheiro
ou minerais nos pontos de acesso às minas, nas vias de transporte ou nos locais onde
os minerais são comercializados; ou que tributem ilegalmente ou exerçam extorsão
12

sobre intermediários, empresas exportadoras ou comerciantes internacionais .
6. Reconhecemos que o papel das forças de segurança públicas e privadas nas minas
e/ou áreas circundantes e/ou ao longo das vias de transporte deve ser exclusivamente o
de defender o Estado de direito, incluindo a proteção dos direitos humanos, garantir a
segurança dos mineiros, dos equipamentos e das instalações e proteger as minas ou as
vias de transporte de qualquer interferência nas atividades de extração e de comércio
legítimas.
7. Sempre que nós ou qualquer empresa que faça parte da nossa cadeia de
aprovisionamento

contratarmos

forças

de

segurança

públicas

ou

privadas,

comprometemo-nos a velar por que essa contratação respeite os Princípios Voluntários
em matéria de Segurança e Direitos Humanos. Em especial, apoiaremos ou tomaremos
medidas para que sejam adotadas políticas de seleção destinadas a garantir que não
serão contratadas pessoas ou unidades das forças de segurança que se saiba serem
responsáveis por violações graves dos direitos humanos.
8. Apoiaremos os esforços envidados ou tomaremos medidas para colaborar com as

comercializados ou empresas a montante o ato de exigir, sob ameaça de violência ou
qualquer outra sanção, e sem que a pessoa visada os tenha oferecido voluntariamente,
montantes de dinheiro ou de minerais, muitas vezes em contrapartida da concessão de
acesso para explorar a mina ou utilizar as vias de transporte, ou para transportar,
comprar ou vender minerais.
12 A expressão «apoio direto ou indireto» não se refere às formas de apoio previstas na
lei, incluindo o pagamento de impostos, taxas e/ou direitos pelas empresas aos
governos dos países onde operam (ver n.º 13 infra sobre a divulgação de tais
pagamentos).
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autoridades centrais ou locais, as organizações internacionais e as organizações da
sociedade civil, a fim de contribuir para soluções concretas que permitam melhorar a
transparência, a proporcionalidade e a responsabilidade dos pagamentos efetuados às
forças de segurança públicas para que estas garantam a segurança.
9. Apoiaremos os esforços envidados ou tomaremos medidas para colaborar com os
órgãos do poder local, as organizações internacionais e as organizações da sociedade
civil, a fim de evitar ou minimizar a exposição de grupos vulneráveis, em especial dos
mineiros artesanais, quando os minerais presentes na cadeia de aprovisionamento são
extraídos de forma artesanal ou em pequena escala, aos impactos negativos
associados à presença de forças de segurança, públicas ou privadas, nas minas.

No que respeita à gestão dos riscos associados às forças de segurança
públicas ou privadas:
10. Em função da posição específica da empresa na cadeia de aprovisionamento,
elaboraremos, adotaremos e executaremos imediatamente um plano de gestão dos
riscos, em conjunto com os fornecedores a montante e outras partes interessadas, a
fim de evitar ou atenuar o risco de apoio direto ou indireto a forças de segurança
públicas ou privadas, tal como identificadas no n.º 5, caso detetemos um risco
significativo de que tal aconteça. Nesses casos, suspenderemos ou cessaremos as
relações com os fornecedores a montante, se as tentativas de atenuação dos riscos
não forem bem sucedidas no prazo de seis meses a contar da adoção do plano de
13

gestão dos riscos . Se identificarmos um risco significativo de atividades não
os

conformes com o disposto nos n. 8 e 9, reagiremos da mesma forma.

No que respeita à corrupção e às falsas declarações sobre a origem dos
minerais:
11. Não ofereceremos, prometeremos, concederemos ou pediremos quaisquer subornos e
resistiremos aos pedidos de suborno para encobrir ou dissimular a origem dos
minerais, fazer falsas declarações sobre os impostos, taxas e direitos pagos aos
governos para efeitos de extração, comércio, tratamento, transporte e exportação de
14

minerais .

13 Tal como se especifica na Fase 3 (D) do anexo I, as empresas devem realizar uma
avaliação adicional dos riscos que é necessário atenuar após a adoção do plano de
gestão dos riscos. Se, no prazo de seis meses a contar da adoção deste plano, não
houver melhorias mensuráveis significativas na prevenção ou atenuação do risco de
apoio direto ou indireto a forças de segurança públicas ou privadas, tal como
identificadas no n.º 5, as empresas devem suspender ou cessar as relações comerciais
com o fornecedor durante um período mínimo de três meses. A suspensão pode ser
acompanhada de um plano de gestão dos riscos revisto, em que se indiquem os
objetivos de desempenho para as melhorias progressivas que devem ser alcançadas
antes de as relações comerciais serem restabelecidas.
14 Ver a Convenção da OCDE sobre a luta contra a corrupção de agentes públicos
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No que respeita ao branqueamento de capitais:
12. Apoiaremos os esforços envidados ou tomaremos medidas para contribuir para a
eliminação do branqueamento de capitais, sempre que identifiquemos um risco
significativo de que este tenha lugar em resultado ou em relação com a extração, o
comércio, o tratamento, o transporte ou a exportação de minerais provenientes da
tributação ilegal ou da extorsão de minerais nos pontos de acesso às minas, nas vias
de transporte ou nos locais onde os minerais são comercializados pelos fornecedores a
montante.

No que respeita ao pagamento de impostos, taxas e direitos
devidos aos governos:
13. Garantiremos que sejam pagos aos governos todos os impostos, taxas e direitos
relacionados com a extração, o comércio e a exportação de minerais provenientes de
zonas de conflito ou de alto risco e, em função da posição da empresa na cadeia de
aprovisionamento, comprometemo-nos a divulgar tais pagamentos em conformidade
com os princípios enunciados na Iniciativa para a Transparência das Indústrias
Extrativas (ITIE).

No que respeita à gestão dos riscos relacionados com a corrupção, as
falsas declarações sobre a origem dos minerais, o branqueamento de
capitais e o pagamento de impostos, taxas e direitos aos governos:
14. De acordo com a posição específica da empresa na cadeia de aprovisionamento,
comprometemo-nos a colaborar com os fornecedores, as autoridades governamentais
centrais ou locais, as organizações internacionais, a sociedade civil e os terceiros
afetados, consoante os casos, para melhorar e acompanhar os resultados da
prevenção ou atenuação dos riscos de impactos negativos através da adoção de
medidas mensuráveis, em prazos razoáveis. Suspenderemos ou cessaremos as
relações com fornecedores a montante, caso as tentativas de atenuação dos riscos
15

não sejam bem sucedidas .

estrangeiros nas transações comerciais internacionais (1997); e a Convenção das
Nações Unidas contra a Corrupção (2004).
15 Tal como se especifica na Fase 3 (D) do anexo I, as empresas devem realizar uma
avaliação adicional dos riscos que necessitem de ser atenuados após a adoção do
plano de gestão dos riscos. Se, no prazo de seis meses a contar da adoção deste
plano, não se observarem melhorias mensuráveis significativas na prevenção ou
atenuação dos riscos relacionados com a corrupção e as falsas declarações sobre a
origem dos minerais, o branqueamento dos capitais e o pagamento de impostos, taxas
e direitos aos governos, as empresas devem suspender ou cessar as relações com o
fornecedor durante um período mínimo de três meses. A suspensão pode ser
acompanhada de um plano de gestão dos riscos revisto, em que se indiquem os
objetivos de desempenho para as melhorias progressivas que devem ser alcançadas
antes de as relações comerciais serem restabelecidas.
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ANEXO III

Medidas sugeridas para atenuar os riscos e
indicadores para aferir as melhorias

POLÍTICA EM MATÉRIA DE CADEIAS DE APROVISIONAMENTO –
SEGURANÇA
E QUESTÕES CONEXAS
ATENUAÇÃO DOS RISCOS:
As empresas a montante poderão prever a aplicação das medidas de atenuação
dos riscos a seguir sugeridas, a nível individual ou através de associações, equipas
de avaliação conjuntas ou outros meios adequados para realizar as seguintes
atividades:
• alertar a autoridade competente do governo central (por exemplo, o Ministério
das Minas) para práticas abusivas existentes na cadeia de aprovisionamento;
• nas zonas onde os minerais são objeto de impostos ilegais ou de extorsão, tomar
medidas

imediatas

para

assegurar

que

os

intermediários

e

agentes

consolidadores a montante divulgam publicamente, ou às empresas a jusante, os
pagamentos efetuados a forças de segurança públicas ou privadas para
garantirem a segurança;
• colaborar com os intermediários e agentes consolidadores no sentido de os
ajudar a reforçarem as suas capacidades para fornecerem informações sobre o
comportamento das forças de segurança e os pagamentos que lhes são feitos;
• aquando do aprovisionamento em zonas de exploração mineira artesanal e em
pequena escala, apoiar a formalização de acordos de segurança entre essas
comunidades, os órgãos de poder local e as forças de segurança públicas ou
privadas, em cooperação com as organizações internacionais e da sociedade
civil, se for o caso, a fim de garantir que todos os pagamentos são efetuados de
forma livre e são proporcionais ao serviço prestado, e clarificar as regras de
participação em conformidade com os Princípios Voluntários em matéria de
Segurança e Direitos Humanos, o Código de Conduta das Nações Unidas para
os Agentes da Autoridade, e os Princípios Básicos das Nações Unidas para o
Uso da Força e de Armas de Fogo pelos Agentes da Autoridade;
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POLÍTICA PARA A CADEIA DE APROVISIONAMENTO –
SEGURANÇA E QUESTÕES CONEXAS (cont.)
• apoiar a criação de fóruns comunitários para partilhar e comunicar informações;
• apoiar a criação de um fundo fiduciário ou de outro fundo semelhante, consoante
os casos, através do qual as forças de segurança sejam remuneradas pelos seus
serviços;
• estabelecer parcerias com organizações internacionais ou da sociedade civil, se
for caso disso, para apoiar o reforço das capacidades das forças de segurança
nas minas, em conformidade com os Princípios Voluntários em matéria de
Segurança e Direitos Humanos, o Código de Conduta das Nações Unidas para
os Agentes da Autoridade e os Princípios Básicos das Nações Unidas para o Uso
da Força e de Armas de Fogo pelos Agentes da Autoridade.
Para mais orientações, ver Agência Multilateral de Garantia dos Investimentos,
The Voluntary Principles on Security and Human Rights: An Implementation Toolkit
for Major Sites (2008); Comité Internacional da Cruz Vermelha – Materiais de
formação para agentes armados da polícia e dos serviços de segurança; e o Código
de Conduta Internacional para Fornecedores de Serviços de Segurança Privada
(2010).
INDICADORES RECOMENDADOS PARA AFERIR AS MELHORIAS: Ver, por
exemplo, Global Reporting Initiative, Indicator Protocols Set: Human Rights, Mining
and Metals Sector Supplement (Versão 3.0), indicador HR8: «Percentagem do
pessoal de segurança que recebeu formação sobre políticas ou procedimentos da
organização relativos a aspetos dos direitos humanos pertinentes para as
operações». Para uma descrição mais pormenorizada dos indicadores, ver os
respetivos

comentários.

Para

orientações

complementares

respeitantes

à

elaboração de relatórios sobre os indicadores e a recolha de dados pertinentes,
designadamente no que se refere aos riscos para as comunidades e para as
mulheres, ver Global Reporting Initiative, Sustainability Reporting Guidelines and
GRI Mining and Metals Sector Supplement (Versão 3.0).
No que diz respeito aos minerais provenientes de minas ou que transitam por
vias de transporte em que há forças de segurança presentes, a percentagem de
minerais ou de dinheiro, discriminados por lote, tributados ilegalmente ou
extorquidos a operadores a montante por forças de segurança públicas ou privadas;
a natureza e o tipo de pagamentos a forças de segurança públicas ou privadas,
incluindo a natureza e o tipo de eventuais acordos sobre o fornecimento de serviços
de segurança e o respetivo pagamento.

POLÍTICA PARA AS CADEIAS DE APROVISIONAMENTO –
SEGURANÇA E EXPOSIÇÃO DOS MINEIROS ARTESANAIS A
IMPACTOS NEGATIVOS
ATENUAÇÃO DOS RISCOS:
Quando se aprovisionam em zonas de exploração mineira artesanal, as
empresas a montante poderão prever a aplicação das medidas de atenuação dos
riscos a seguir sugeridas a nível individual ou através de associações, equipas de
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avaliação conjuntas ou outros meios adequados para realizar as seguintes
atividades:
• minimizar o risco de exposição dos mineiros artesanais a práticas abusivas,
apoiando os esforços dos governos dos países de acolhimento com vista à
profissionalização e formalização progressivas do setor artesanal, através da
criação de cooperativas, associações ou outras estruturas associativas.
Para orientações complementares sobre a forma de realizar esta atenuação dos
riscos, ver Responsible Jewellery Council, Standards Guidance, «COP 2.14
Exploração mineira artesanal e em pequena escala», incluindo «o apoio à
comunidade em geral através da aquisição do maior número possível de bens e
serviços a nível local; a eliminação do trabalho infantil, como condição de
participação na comunidade; a melhoria da situação das mulheres nas
comunidades de exploração mineira artesanal e em pequena escala através de
programas de sensibilização para as questões de género e de emancipação das
mulheres.»
INDICADORES RECOMENDADOS PARA AFERIR AS MELHORIAS: Ver, por
exemplo, Global Reporting Initiative, Indicator Protocols Set: Society, Mining and
Metals Sector Supplement (Versão 3.0), indicador MM8: «Número (e percentagem)
de [...] locais de exploração artesanal e em pequena escala, ou nas suas
proximidades; os riscos associados e as medidas tomadas para gerir e atenuar tais
riscos.» Para uma descrição mais pormenorizada dos indicadores, ver os respetivos
comentários. Para orientações complementares respeitantes à elaboração de
relatórios sobre os indicadores e a recolha de dados pertinentes, designadamente
no que se refere aos riscos para as comunidades e para as mulheres, ver Global
Reporting Initiative, Sustainability Reporting Guidelines and Mining and Metals
Sector Supplement (Versão 3.0).
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POLÍTICA PARA A CADEIA DE APROVISIONAMENTO –
CORRUPÇÃO E FALSAS DECLARAÇÕES SOBRE A ORIGEM DOS
MINERAIS
ATENUAÇÃO DOS RISCOS:
As empresas a montante podem cooperar através de associações, equipas de
avaliação ou outros meios adequados no sentido de reforçar as capacidades dos
fornecedores, em especial das PME, para exercerem o dever de diligência para
cadeias de aprovisionamento responsáveis em minerais provenientes de zonas de
conflito ou de alto risco.
INDICADORES

RECOMENDADOS

PARA

AFERIR

AS

MELHORIAS:

Os

indicadores de melhoria devem basear-se nos processos contidos no Guia. Por
exemplo, os indicadores podem incluir as informações divulgadas a jusante; a
natureza do sistema de transparência para a cadeia de custódia ou a cadeia de
aprovisionamento em vigor; a natureza e a forma das avaliações e da gestão dos
riscos da cadeia de aprovisionamento, em especial para verificar as informações
produzidas pela cadeia de custódia e os sistemas de transparência; a participação
da empresa nas atividades de formação destinadas a reforçar as capacidades e/ou
noutras iniciativas da indústria para facilitar o exercício do dever de diligência na
cadeia de aprovisionamento.

POLÍTICA PARA A CADEIA DE
APROVISIONAMENTO – ATENUAÇÃO DO RISCO DE
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS:
As empresas a montante poderão prever a aplicação das medidas de atenuação
dos riscos a seguir sugeridas a nível individual ou através de associações, equipas
de avaliação conjuntas ou outros meios adequados para realizar as seguintes
atividades:
• definir sinais de alerta ao nível dos fornecedores, dos clientes e das transações para
identificar comportamentos e atividades suspeitos;
• identificar e verificar a identidade de todos os fornecedores, parceiros comerciais e
clientes;
• denunciar comportamentos que levantem suspeitas de atividades criminosas aos
organismos responsáveis pela aplicação da lei a nível local, nacional, regional e
internacional.
Para mais orientações, ver Grupo de Ação Financeira, Orientações sobre a
abordagem baseada no risco para a luta contra o branqueamento de capitais e o
financiamento do terrorismo.
INDICADORES

RECOMENDADOS

PARA

AFERIR

AS

MELHORIAS:

Os
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indicadores de melhorias devem basear-se nos processos contidos no Guia. Os
possíveis indicadores podem incluir, por exemplo, a política para a cadeia de
aprovisionamento; as informações divulgadas a jusante, a natureza do sistema de
transparência para a cadeia de custódia ou a cadeia de aprovisionamento em vigor;
a natureza e a forma das avaliações e da gestão dos riscos da cadeia de
aprovisionamento, em especial para verificar as informações produzidas pela cadeia
de custódia e os sistemas de transparência; a participação da empresa nas
atividades de formação destinadas a reforçar as capacidades e/ou noutras
iniciativas da indústria para facilitar o exercício do dever de diligência nas cadeias
de aprovisionamento.

POLÍTICA PARA A CADEIA DE APROVISIONAMENTO –
TRANSPARÊNCIA EM MATÉRIA DE IMPOSTOS, TAXAS E DIREITOS
PAGOS AOS GOVERNOS
ATENUAÇÃO DOS RISCOS:
As empresas a montante poderão prever a aplicação das medidas de atenuação
dos riscos a seguir sugeridas, a nível individual ou através de associações, equipas
de avaliação conjuntas ou outros meios adequados para realizar as seguintes
atividades:
• apoiar a execução da Iniciativa para a Transparência das Indústrias Extrativas;
• apoiar a divulgação pública, numa base desagregada, de todas as informações
sobre os impostos, taxas e direitos pagos aos governos para efeitos de extração,
comércio e exportação de minerais provenientes de zonas de conflito ou de alto
risco;
• informar os organismos da administração local e central de eventuais fragilidades
na cobrança de receitas e no controlo das mesmas;
• apoiar as atividades de formação destinadas a reforçar as capacidades desses
organismos para desempenharem eficazmente as suas funções.
Para um guia sobre o modo como as empresas podem apoiar a Iniciativa para a
Transparência das Indústrias Extrativas, ver http://eiti.org/document/ businessguide.
INDICADORES RECOMENDADOS PARA AFERIR AS MELHORIAS: Ver, por
exemplo, Global Reporting Initiative, Indicator Protocols Set: Economic, Mining and
Metals Sector Supplement (Versão 3.0), indicador EC1: «Valor económico direto
produzido

e

distribuído,

incluindo

receitas,

despesas

de

funcionamento,

remuneração dos trabalhadores, donativos e outros investimentos na comunidade,
lucros não distribuídos, e pagamentos a fornecedores de capital e governos». Para
uma descrição mais pormenorizada dos indicadores, ver os respetivos comentários.
Para orientações sobre a elaboração de relatórios relativos aos indicadores e à
recolha de dados pertinentes, ver Global Reporting Initiative, Sustainability
Reporting Guidelines and Mining and Metals Sector Supplement (Versão 3.0).
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SUPLEMENTO RELATIVO AO ESTANHO, AO TÂNTALO E AO TUNGSTÉ

Âmbito de aplicação e definições
O presente suplemento apresenta orientações específicas sobre o exercício do dever
de diligência nas cadeias de aprovisionamento em estanho, tântalo e tungsténio (a seguir
designados «minerais») provenientes de zonas de conflito ou de alto risco, em função das
diferentes posições ocupadas na cadeia de aprovisionamento em minerais. Estabelece
uma distinção entre os papéis das empresas a montante e os das empresas a jusante na
cadeia de aprovisionamento, bem como entre as recomendações correspondentes sobre o
dever de diligência que lhes são dirigidas.
Para efeitos do presente suplemento, entende-se por «a montante» a cadeia de
aprovisionamento em minerais que vai desde a mina até às fundições/refinarias. As
«empresas a montante» incluem as empresas mineiras (produtores artesanais e em
16

pequena ou grande escala) , os comerciantes locais ou os exportadores do país de
origem dos minerais, os comerciantes internacionais de concentrados, as empresas de
reprocessamento dos minerais e as fundições/refinarias. O Guia da OCDE sobre o Dever
de Diligência para cadeias de aprovisionamento responsáveis em minerais provenientes de
zonas de conflito ou de alto risco e o presente Suplemento relativo ao estanho, ao tântalo e
ao tungsténio (a seguir designado «Guia»), recomendam, entre outros aspetos, que estas
empresas estabeleçam um sistema de controlo interno dos minerais na sua posse (cadeia
de custódia ou rastreabilidade) e criem equipas de avaliação no terreno, que podem ser
constituídas conjuntamente através da cooperação entre empresas a montante. Estas
continuariam a ser individualmente responsáveis por obter e partilhar informações
verificáveis, fiáveis e atualizadas sobre as circunstâncias qualitativas de extração,
comércio, tratamento e exportação de minerais a partir de zonas de conflito ou de alto
risco. O presente Guia exorta estas empresas a montante a fornecerem os resultados das
avaliações de risco aos seus compradores a jusante e a mandarem auditar por terceiros
independentes, incluindo através de um mecanismo institucionalizado, as práticas de
diligência das fundições/refinarias.

16 O conceito de «empresas a montante» inclui as empresas artesanais ou em pequena
escala, mas não os mineiros independentes ou os grupos de trabalho informais de
mineiros artesanais.
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O termo «a jusante» designa a cadeia de aprovisionamento em minerais que vai
desde as fundições/refinarias até aos retalhistas. As «empresas a jusante» incluem os
comerciantes e as bolsas de metais, os fabricantes de componentes, produtos e
equipamentos de origem e os retalhistas. O Guia recomenda, entre outros aspetos, que as
empresas a jusante identifiquem, na medida do possível, e analisem o processo de
diligência utilizado pelas fundições/refinarias da sua cadeia de aprovisionamento e avaliem
se estas cumprem as medidas de diligência recomendadas no presente Guia. As
empresas a jusante podem participar em regimes setoriais que avaliem a conformidade
das fundições/refinarias com o presente Guia e apoiar-se nas informações produzidas por
esses regimes para as ajudar a cumprir as recomendações nele formuladas.
Esta distinção reflete o facto de os mecanismos de controlo interno baseados na
rastreabilidade dos minerais na posse de uma empresa não poderem ser, de um modo
geral, aplicados após a fundição, uma vez que os metais refinados entram no mercado de
consumo sob a forma de pequenas peças integradas em vários componentes dos produtos
acabados. Devido a estas dificuldades práticas, as empresas a jusante devem estabelecer
controlos internos sobre os seus fornecedores imediatos e podem coordenar os seus
esforços através de iniciativas a nível setorial para aumentar a sua influência sobre os
subfornecedores, ultrapassar desafios concretos e cumprir eficazmente as recomendações
relativas ao dever de diligência contidas no presente Guia.

Sinais de alerta que desencadeiam a aplicação do presente suplemento
O Guia é aplicável aos operadores que desenvolvem as suas atividades em zonas de
conflito ou de alto risco, ou que fornecem ou utilizam estanho (cassiterite), tântalo
(tantalite) ou tungsténio (volframite), ou os seus derivados fundidos, provenientes de uma
zona de conflito ou de alto risco. As empresas devem começar por analisar as suas
práticas em matéria de aprovisionamento em minerais ou metais para determinar se o Guia
lhes é aplicável. Os sinais de alerta a seguir descritos devem desencadear a aplicação das
normas e dos processos relativos ao dever de diligência constantes do presente Guia:

Sinais de alerta referentes aos locais de origem e de trânsito dos minerais:
Os minerais são originários de uma zona de conflito ou de alto risco ou
transitaram por essa zona.

17

Os minerais provêm alegadamente de um país em que as reservas conhecidas,
os recursos prováveis ou os níveis de produção previstos para o mineral em
causa são limitados (ou seja, os volumes do mineral declarados como sendo
provenientes desse país não se coadunam com as suas reservas conhecidas nem
com os níveis de produção previstos).

17 Ver as Orientações para a definição de zonas de conflito ou de alto risco e os
respetivos indicadores.
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Os minerais provêm alegadamente de um país por onde se sabe que transitam
minerais provenientes de zonas de conflito ou de alto risco.
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Sinais de alerta referentes aos fornecedores:
Os fornecedores da empresa ou outras empresas a montante conhecidas têm
ações ou outros interesses em empresas que fornecem minerais provenientes de
um dos locais de origem e de trânsito visados pelos sinais de alerta acima
mencionados ou que operam nesses locais.
Há conhecimento de que, nos últimos 12 meses, os fornecedores da empresa ou
outras empresas a montante conhecidas se aprovisionaram em minerais
provenientes de um local de origem ou de trânsito assinalado como sensível.
Se uma empresa da cadeia de aprovisionamento não conseguir determinar se os
minerais que tem na sua posse provêm de um «local de origem ou de trânsito assinalado
como sensível», deve avançar para a Fase 1 do Guia.
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Figura 1. Riscos da cadeia de aprovisionamento em estanho, tântalo e tungsténio provenientes de zonas de conflito ou de alto risco

Produtores de minerais
Exploração mineira artesanal e em pequena
escala (EMAPE) ou exploração mineira em
grande escala (EMLE)

RISCO DE QUE GRUPOS ARMADOS
NÃO ESTATAIS

Risco de
pagamento de
impostos ou partes
dos minerais a
grupos armados
não estatais ou a
forças de segurança
nas rotas
comerciais

Trabalho forçado ou obrigatório. Piores
formas de trabalho infantil.
Tortura e tratamento cruel, desumano ou
degradante.
Violência sexual.
Violações graves do direito internacional
humanitário.

Exportadores locais de minerais

DE QUE GRUPOS
! RISCO
ARMADOS NÃO ESTATAIS OU

- Tributem ilegalmente ou exerçam
extorsão ou controlo sobre os
intermediários.
- Vendam minerais a intermediários.
- Transportem minerais para intermediários.

! OU FORÇAS DE SEGURANÇA:
- Controlem fisicamente as minas.
- Utilizem trabalho forçado ou obrigatório na
extração.
- Tributem ilegalmente os mineiros ou os
sujeitem a extorsão de dinheiro ou minerais.
- Obtenham assistência logística ou
equipamentos dos produtores.
- Cometam abusos graves:

!

Risco de
pagamento de
impostos ou
partes dos
minerais a grupos
armados não
estatais ou forças
de segurança nas
rotas comerciais

Agentes de consolidação e
intermediários
(Situados na mina ou nos mercados
RISCO DE QUElocais)
GRUPOS ARMADOS
NÃO ESTATAIS OU FORÇAS DE
SEGURANÇA:

MINERAIS EMAPE

OUTROS
RISCOS:

Refinarias/fundiçõ
es de minerais

!

- Tributem ilegalmente ou exerçam extorsão sobre
os exportadores.
- Controlem os exportadores através de direitos
de propriedade ou por outros meios.
- Vendam minerais aos exportadores.
- Transportem minerais para os exportadores.

!

OUTROS
RISCOS:

minerais
introduzidos
clandestinamente
em países vizinhos

MINERAIS EMLE

Comerciantes
e Bolsas de
metais

!

FORÇAS DE SEGURANÇA:

!

!

Fabricantes de
componentes e
produtos

!

Comerciantes internacionais
de concentrados
e empresas de
reprocessamento
de minerais

!

Fabricantes e
retalhistas de
equipamentos
originais

!

!

!

!

Risco de pagamento de
impostos ou partes dos
minerais a grupos
armados não estatais ou
a forças de segurança
nas rotas comerciais

LEGENDA

- Risco de apoio direto ou indireto a grupos armados não estatais através
da extração, do transporte, do comércio, do tratamento ou da
exportação de minerais.
- Risco de presença de forças de segurança pública para outros fins que
não o de garantir a segurança.
- Risco ligado à contratação de forças de segurança, públicas ou
privadas.

- Risco de inexistência ou inadequação do exercício do dever
de diligência para uma cadeia de aprovisionamento
responsável em minerais provenientes de zonas de conflito
ou de alto risco (como recomendado no presente Guia).

- Risco de corrupção para encobrir ou dissimular a origem ilícita dos minerais e falsificar declarações de impostos, taxas e direitos pagos aos
governos para fins de extração, comércio, tratamento, transporte e exportação de minerais.
- Risco de falsas declarações sobre a origem dos minerais, as vias de transporte, a cadeia de custódia e as circunstâncias de extração, comércio,
tratamento, transporte e exportação de minerais.

SUPLEMENTO RELAT
AO TUNGSTÉNIO
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FASE 1: ESTABELECER SISTEMAS
DE GESTÃO EMPRESARIAL SÓLIDOS
OBJETIVO: Assegurar que os sistemas de gestão e de exercício do dever de diligência
existentes nas empresas abrangem os riscos associados aos minerais provenientes de
zonas de conflito ou de alto risco.

A. Adotar uma política para a cadeia de aprovisionamento em
minerais provenientes de zonas de conflito ou de alto risco e
comprometer-se a respeitá-la. Esta política deve incluir, para todas as
empresas da cadeia de aprovisionamento:
1. Um compromisso político que defina princípios comuns em relação à extração, ao
transporte, ao tratamento, ao comércio, à transformação, à fundição, à refinação, à
produção de ligas e à exportação dos minerais, com base nos quais a empresa possa
avaliar-se a si própria e às atividades e relações dos fornecedores. Esta política deve
respeitar as normas enunciadas no modelo de política em matéria de cadeias de
aprovisionamento constante do anexo II.
2. Um processo de gestão claro e coerente para assegurar que os riscos são
adequadamente geridos. A empresa deve cumprir as fases e recomendações relativas
ao dever de diligência indicadas para os diversos níveis identificados no presente Guia.

B. Estruturar os sistemas de gestão interna de modo a fomentar o
exercício do dever de diligência na cadeia de aprovisionamento.
As empresas da cadeia de aprovisionamento devem:
1. Atribuir a quadros superiores da empresa, dotados da competência, dos conhecimentos
e da experiência necessários, a autoridade e a responsabilidade de supervisionar o
processo de diligência na cadeia de aprovisionamento.
2. Assegurar a disponibilidade dos recursos necessários para apoiar o funcionamento e o
18

acompanhamento desses processos .
3. Instituir uma estrutura organizativa e métodos de comunicação que garantam a
transmissão de informações essenciais, incluindo a política da empresa, aos
trabalhadores e aos fornecedores em causa.
4. Garantir a responsabilização interna no que respeita à aplicação do processo de
diligência na cadeia de aprovisionamento.

C. Estabelecer um sistema de controlos e de transparência
para a cadeia de aprovisionamento em minerais.
C. 1. RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS – Para os exportadores locais de
minerais
1. Recolher

19

e transmitir as informações a seguir enumeradas aos compradores

18 Artigo 4.º, n.º 1, alínea d), da norma ISO 9001:2008.
19 O dever de diligência é um processo contínuo, proativo e reativo, pelo que as
informações podem ser recolhidas e gradualmente incorporadas, com melhorias
progressivas da qualidade, através de várias medidas constantes do Guia,
nomeadamente através da comunicação com os fornecedores [por exemplo, através
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imediatamente a jusante, que as retransmitirão às etapas subsequentes da cadeia de
aprovisionamento e a qualquer mecanismo institucionalizado eventualmente criado, a
nível regional ou mundial, com o mandato de recolher e tratar informações sobre os
minerais provenientes de zonas de conflito ou de alto risco:
a) todos os impostos, taxas ou direitos pagos ao governo para efeitos de extração,
comércio, transporte e exportação de minerais;
b) quaisquer outros pagamentos efetuados a funcionários governamentais para efeitos
de extração, comércio, transporte e exportação de minerais;
c) todos os impostos e quaisquer outros pagamentos efetuados a forças de segurança
públicas ou privadas, ou a outros grupos armados, em todos os pontos da cadeia de
aprovisionamento a partir do local de extração;
d) a propriedade (incluindo os beneficiários efetivos) e a estrutura empresarial do
exportador, incluindo os nomes dos dirigentes e dos administradores da empresa; as
ligações da empresa e dos seus quadros superiores aos meios empresariais,
governamentais, políticos ou militares;
e) a mina de origem dos minerais;
f) as quantidades, as datas e o método de extração (exploração mineira artesanal e em
pequena ou grande escala);
g) os locais onde os minerais são consolidados, comercializados, tratados ou
melhorados;
h) a identificação de todos os intermediários, agentes consolidadores ou outros
intervenientes situados a montante na cadeia de aprovisionamento;
i) os itinerários de transporte.

C.
2. RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS – Para os comerciantes
internacionais de concentrados e as empresas de reprocessamento dos
minerais
1. Incluir os requisitos de divulgação acima enunciados nos contratos comerciais
20

celebrados com os exportadores locais .
2. Recolher e transmitir as informações a seguir enumeradas aos compradores
imediatamente a jusante e a qualquer mecanismo institucionalizado eventualmente
criado, a nível regional ou mundial, com o mandato de recolher e tratar informações
sobre os minerais provenientes de zonas de conflito e de alto risco:

de disposições contratuais ou outros processos descritos na Fase 1 (C) e (D)], da
cadeia de custódia ou dos sistemas de transparência em vigor [ver Fase 1 (C.4)], e de
avaliações dos riscos [ver Fase 2 (I) e Apêndice: Nota de orientação para a avaliação
dos riscos pelas empresas a montante].
20 Compete ao comerciante internacional de concentrados obter e conservar as
informações solicitadas aos exportadores locais, independentemente de estes
cumprirem ou não as recomendações acima enunciadas.
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a) todos os documentos de exportação, importação e reexportação, incluindo os
registos de todos os pagamentos efetuados para efeitos de exportação, importação e
reexportação e todos os impostos e quaisquer outros pagamentos efetuados a forças
de segurança públicas e privadas ou outros grupos armados;
b) a identificação de todos os fornecedores imediatos (exportadores locais);
c) todas as informações fornecidas pelo exportador local.

C. 3. RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS – Para as fundições/refinarias:
1. Incluir os requisitos de divulgação acima enunciados nos contratos comerciais
celebrados com os comerciantes internacionais de concentrados, as empresas de
21

reprocessamento dos minerais e os exportadores locais .
2. Conservar durante um período mínimo de cinco anos, de preferência numa base de
dados informatizada, as informações produzidas pela cadeia de custódia e/ou pelo
sistema de rastreabilidade abaixo descrito

22

e disponibilizá-las aos compradores a

jusante e a qualquer mecanismo institucionalizado eventualmente criado, a nível
regional ou mundial, com o mandato de recolher e tratar informações sobre os minerais
provenientes de zonas de conflito ou de alto risco.

C. 4. RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS – Para todas as empresas a
montante:
1. Introduzir um sistema de cadeia de custódia e/ou de rastreabilidade que produza, numa
base desagregada, as seguintes informações relativas aos minerais provenientes de um
«local de origem ou de trânsito assinalado como sensível», de preferência
acompanhadas de documentos comprovativos: a mina de origem do mineral; as
quantidades e as datas de extração; os locais onde os minerais são consolidados,
comercializados ou transformados; todos os impostos, taxas, direitos ou outros
pagamentos efetuados a funcionários governamentais para efeitos de extração,
comércio, transporte e exportação de minerais; todos os impostos e outros pagamentos
efetuados a forças de segurança públicas ou privadas, ou a outros grupos armados; a
identificação de todos os intervenientes na cadeia de aprovisionamento a montante; os
23

itinerários de transporte .
2. Colocar todas as informações obtidas e conservadas em conformidade com as normas
e os processos de diligência constantes do presente Guia ao dispor dos compradores a
jusante e dos auditores, bem como de qualquer mecanismo institucionalizado criado, a
nível regional ou mundial, com o mandato de recolher e tratar informações sobre os

21 Compete à fundição/refinaria obter e conservar as informações solicitadas aos
comerciantes internacionais de concentrados e aos exportadores locais,
independentemente de estes cumprirem ou não as recomendações acima enunciadas.
22 Ver Recomendação 10 do Grupo de Ação Financeira (GAFI). Ver também anexo II,
Sistema de Certificação do Processo de Kimberley e Declaração de Moscovo do
Processo de Kimberley.
23 Ver ITRI Supply Chain Initiative (iTSCi).
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minerais provenientes de zonas de conflito e de alto risco.
3. Evitar, sempre que possível, as compras em numerário e garantir que todas as compras
de

minerais

em

numerário

que

sejam

inevitáveis

possam

ser

verificadas
24

documentalmente e se realizem, de preferência, através das vias bancárias oficiais .
4. Apoiar a aplicação dos princípios e critérios estabelecidos no âmbito da Iniciativa para a
25 26

Transparência das Indústrias Extrativas (ITIE) .

C.5. RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS – Para todas as empresas a jusante:
1. Introduzir um sistema de transparência que permita identificar as fundições/refinarias
presentes na cadeia de aprovisionamento em minerais da empresa e através do qual se
deverão obter as seguintes informações sobre a cadeia de aprovisionamento em
minerais provenientes de «locais de origem ou de trânsito assinalados como sensíveis»:
a identificação de todos os países de origem, transporte e trânsito dos minerais na
cadeia de aprovisionamento de cada fundição/refinaria. As empresas que, devido à sua
dimensão ou a outros fatores, tenham dificuldade em identificar os intervenientes a
montante dos seus fornecedores diretos podem dialogar e cooperar ativamente com
membros da indústria com quem partilhem fornecedores ou com empresas a jusante
com quem mantenham relações comerciais para identificar as fundições que fazem
parte da cadeia de aprovisionamento.
2. Conservar os registos correspondentes durante um período mínimo de cinco anos, de
preferência numa base de dados informatizada.
3. Apoiar o alargamento dos sistemas de partilha de dados informatizados sobre os
11

fornecedores , a fim de incluir as fundições/refinarias nesses sistemas e de os adaptar
à avaliação do exercício do dever de diligência em relação aos fornecedores presentes
na cadeia de aprovisionamento em minerais provenientes de zonas de conflito ou de
alto risco à luz dos critérios e processos recomendados no presente Guia, tendo
devidamente em conta o sigilo comercial e outras considerações relativas à
27

concorrência .

D. Reforçar o diálogo das empresas com os seus fornecedores.

As

24 As instituições financeiras são incentivadas a consultar o presente Guia e suplemento
quando exercerem o seu dever de diligência em relação aos clientes, no âmbito da
prestação dos seus serviços, e a integrar o cumprimento do Guia na sua tomada de
decisões.
25 Para informações sobre a ITIE, ver http://eiti.org/. Para um guia sobre a forma como as
empresas podem apoiar a ITIE, ver http://eiti.org/document/businessguide.
26 Por exemplo, ver sistemas de partilha de dados informáticos como o E.TASC.
27 Entende-se por «sigilo comercial e outras considerações relativas à concorrência» as
informações sobre os preços e as relações com os fornecedores, sem prejuízo de
eventuais interpretações posteriores. Todas as informações serão comunicadas a
qualquer mecanismo institucionalizado que seja criado, a nível regional ou mundial,
com o mandato de recolher e tratar informações sobre os minerais provenientes de
zonas de conflito ou de alto risco.
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empresas da cadeia de aprovisionamento devem garantir que os fornecedores se
comprometem a respeitar uma política conforme com o anexo II e os processos em
matéria de dever de diligência descritos no presente Guia. Para o efeito, a empresa
deve:
1. Estabelecer, sempre que possível, relações duradouras com os fornecedores, em vez
de celebrar contratos a curto prazo ou pontuais com estes, a fim de reforçar a sua
influência sobre os fornecedores.
2. Comunicar aos fornecedores as suas expectativas no que respeita a uma cadeia de
aprovisionamento responsável em minerais provenientes de zonas de conflito ou de alto
risco e incorporar a política para a cadeia de aprovisionamento e os processos de
diligência constantes do presente Guia em contratos comerciais e/ou acordos escritos
28

com os fornecedores, que possam ser aplicados e monitorizados , incluindo, se
necessário, o direito de realizar inspeções sem aviso prévio às instalações dos
fornecedores e aceder à sua documentação.
3. Ponderar formas de apoiar e reforçar as capacidades dos fornecedores para melhorar o
29

desempenho e respeitar a política da empresa para a cadeia de aprovisionamento .
4. Empenhar-se na elaboração de planos de melhorias mensuráveis, em conjunto com os
fornecedores e com a participação, se tal for considerado pertinente e adequado, de
organismos da administração local e central, bem como de organizações internacionais
30

e da sociedade civil, no âmbito dos esforços de atenuação dos riscos .

E. Criar um mecanismo de tratamento de reclamações a nível da
empresa. Em função da sua posição na cadeia de aprovisionamento, as empresas
podem:
1. Desenvolver um mecanismo que permita que as partes interessadas (pessoas afetadas
ou denunciantes) expressem as suas preocupações a respeito das circunstâncias de
extração, comercialização, tratamento e exportação de minerais numa zona de conflito
ou de alto risco. Deste modo, a empresa poderá ser alertada para os riscos existentes
na

sua

cadeia

de

aprovisionamento,

bem

como

para

outros

problemas,

complementarmente às suas próprias avaliações factuais e dos riscos.
2. Criar tal mecanismo diretamente ou através de acordos de colaboração com outras
empresas ou organizações, ou recorrendo a um perito ou organismo externo (por
exemplo, o provedor de justiça).

FASE 2: IDENTIFICAR E AVALIAR OS RISCOS EXISTENTES NA
CADEIA DE APROVISIONAMENTO
OBJETIVO: Identificar e avaliar os riscos relacionados com as circunstâncias de extração,

28 Ver fases 2-5 para informações sobre o controlo dos fornecedores e a gestão dos casos
de incumprimento.
29 Ver Fase 3, «Atenuação dos riscos».
30 Ver Fase 3, «Atenuação dos riscos».
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comercialização, tratamento e exportação de minerais provenientes de zonas de conflito ou
de alto risco.

I. EMPRESAS A MONTANTE
Compete às empresas a montante clarificar a cadeia de custódia e as circunstâncias
de extração, comercialização, tratamento e exportação dos minerais, bem como identificar
e avaliar os riscos analisando essas circunstâncias à luz do modelo de política em matéria
de cadeias de aprovisionamento em minerais provenientes de zonas de conflito ou de alto
risco constante do anexo II. As empresas a montante podem cooperar na aplicação das
recomendações formuladas na presente secção através de iniciativas conjuntas. No
entanto, as empresas continuam a ser individualmente responsáveis pelo exercício do seu
dever de diligência e devem garantir que todos os trabalhos realizados em conjunto têm
devidamente em conta as circunstâncias específicas de cada empresa.

A. Identificar o âmbito da avaliação dos riscos da cadeia de
aprovisionamento em minerais. As fundições/refinarias, os comerciantes
internacionais de concentrados e as empresas de reprocessamento dos minerais
devem analisar as informações obtidas na Fase 1, a fim de direcionar as avaliações de
risco para os minerais e os fornecedores que apresentem os «sinais de alerta
referentes aos locais de origem e de trânsito dos minerais» e os «sinais de alerta
referentes aos fornecedores» enumerados na introdução.

B. Identificar as circunstâncias factuais da(s) cadeia(s) de
aprovisionamento, existentes e previstas, da empresa. As empresas
a montante devem avaliar o contexto das zonas de conflito ou de alto risco; clarificar a
cadeia de custódia, as atividades e as relações de todos os fornecedores a montante;
e identificar os locais e as condições qualitativas de extração, comercialização,
tratamento e exportação do mineral. As empresas a montante devem basear-se nas
informações recolhidas e conservadas na Fase 1 e procurar obter e atualizar as
informações obtidas no terreno para fazer um levantamento cartográfico da cadeia de
aprovisionamento e avaliar os riscos eficazmente. Ver Apêndice: Nota de orientação
para a avaliação dos riscos pelas empresas a montante, que contém orientações
sobre a criação de equipas de avaliação no terreno (a seguir designadas «equipas de
avaliação») e inclui uma lista de questões cuja apreciação se recomenda. As equipas
de avaliação podem ser conjuntamente criadas por empresas a montante que operam
ou se aprovisionam em zonas de conflito ou de alto risco. As empresas a montante
continuam

a

ser

individualmente

responsáveis

pelo

seguimento

dado

às

recomendações formuladas pelas equipas de avaliação, bem como pelas medidas
tomadas para o efeito.

C. Avaliar os riscos existentes na cadeia de aprovisionamento.

A

empresa deve avaliar, em termos qualitativos, as circunstâncias factuais da cadeia de
aprovisionamento, à luz do modelo de política em matéria de cadeias de
aprovisionamento, a fim de determinar os riscos existentes na cadeia de
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aprovisionamento:
1. Analisar as normas aplicáveis, nomeadamente:
a) Os princípios e normas da política da empresa para a cadeia de aprovisionamento,
31

em conformidade com o anexo II .
b) As leis nacionais dos países onde a empresa está domiciliada ou cotada em bolsa
(se aplicável); dos países de onde os minerais poderão ser originários; e dos países
de trânsito ou reexportação.
c) Os instrumentos jurídicos que regem as atividades e as relações comerciais das
empresas, tais como os acordos celebrados com financiadores, subcontratantes e
fornecedores.
d) Outros instrumentos internacionais pertinentes, tais como as Diretrizes da OCDE
para as Empresas Multinacionais, o direito internacional em matéria de direitos
humanos e o direito internacional humanitário.
2. Determinar se as circunstâncias da cadeia de aprovisionamento (em especial, as
respostas às perguntas de orientação recomendadas no apêndice) cumprem as normas
aplicáveis. Qualquer incoerência significativa entre uma circunstância factual e uma
norma deve ser considerada como um risco suscetível de ter impactos negativos.

II. EMPRESAS A JUSANTE
As empresas a jusante devem identificar os riscos existentes na sua cadeia de
aprovisionamento avaliando as práticas de diligência das fundições/refinarias à luz do
presente Guia. As empresas a jusante que, devido à sua dimensão ou a outros fatores,
tenham dificuldade em identificar os intervenientes a montante dos seus fornecedores
diretos podem dialogar e cooperar ativamente com membros da indústria com quem
partilhem fornecedores, ou com empresas a jusante com quem mantenham relações
comerciais, para pôr em prática a recomendação formulada na presente secção, a fim de
identificar as fundições/refinarias que fazem parte da sua cadeia de aprovisionamento e
avaliar as suas práticas de diligência, ou identificar através dos sistemas de validação da
indústria as refinarias/fundições que cumprem os requisitos do presente Guia para se
32

aprovisionarem junto delas . As empresas a jusante continuam a ser individualmente
responsáveis pelo exercício do seu dever de diligência e devem garantir que todos os
trabalhos realizados em conjunto têm devidamente em conta as circunstâncias específicas
de cada empresa.

A. Identificar, na medida do possível, as fundições/refinarias que
fazem parte da sua cadeia de aprovisionamento. As empresas a
jusante devem procurar identificar as fundições/refinarias de minerais que produzem os
metais refinados utilizados na sua cadeia de aprovisionamento. Para o efeito, podem

31 Ver Fase 1 (A) supra e anexo II.
32 Ver Conflict-free Smelter Programme desenvolvido pela EICC e pela GeSI.
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manter conversações confidenciais com os fornecedores imediatos das empresas,
incluir requisitos relativos à comunicação de informações confidenciais sobre os
fornecedores nos contratos com estes celebrados, indicar aos fornecedores diretos as
fundições/refinarias que cumprem os requisitos do presente Guia, utilizar sistemas de
partilha de informações confidenciais sobre os fornecedores e/ou mecanismos criados
a nível setorial para divulgar os intervenientes a montante na cadeia de
33

aprovisionamento .

B. Identificar o âmbito da avaliação dos riscos da cadeia de
aprovisionamento em minerais. Depois de identificarem as
fundições/refinarias que produzem os metais refinados utilizados na sua cadeia de
aprovisionamento, as empresas a jusante devem dialogar com as fundições/refinarias
da sua cadeia de aprovisionamento para obter informações preliminares sobre o país
de origem dos minerais, bem como sobre as vias de trânsito e os itinerários de
transporte utilizados entre a mina e as fundições/refinarias. As empresas a jusante
devem analisar estas e quaisquer outras informações obtidas na Fase 1, a fim de
direcionar as avaliações de risco para os minerais e os fornecedores relativamente aos
quais surjam os «sinais de alerta referentes aos locais de origem e de trânsito dos
minerais» e os «sinais de alerta referentes aos fornecedores» enumerados na
introdução.

C. Avaliar se as fundições/refinarias aplicaram todos os elementos
do dever de diligência para cadeias de aprovisionamento
responsáveis em minerais provenientes de zonas de conflito ou
de alto risco.
1. Obter dados concretos sobre as práticas de diligência da fundição/refinaria.
34

2. Analisar as informações produzidas pela equipa de avaliação .
3. Verificar se os dados relativos às práticas de diligência da fundação/refinaria são
consentâneos com a política para a cadeia de aprovisionamento e com os processos de
diligência constantes do presente Guia.
4. Colaborar com a fundição/refinaria para ajudar a encontrar formas de reforçar as
capacidades, atenuar os riscos e melhorar o desempenho em matéria de diligência,
nomeadamente através de iniciativas a nível setorial.

D. Sempre que necessário, realizar, incluindo através da
participação em programas promovidos pela indústria,
inspeções conjuntas às instalações da fundição/refinaria dos
minerais.
33 Ver Fase 1 (C) («Estabelecer controlos internos na cadeia de aprovisionamento em
minerais») e (D) supra.
34 Ver Apêndice: Nota de orientação para a avaliação dos riscos pelas empresas a
montante.

GUIA DA OCDE SOBRE O DEVER DE DILIGÊNCIA PARA CADEIAS DE APROVISIONAMENTO RESPONSÁVEIS EM MINERAIS PROVENIENTES DE ZONAS DE
CONFLITO... © OCDE 2013

43

SUPLEMENTO RELATIVO AO ESTANHO, AO TÂNTALO E AO TUNGSTÉNIO

FASE 3: CONCEBER E APLICAR UMA ESTRATÉGIA PARA
RESPONDER AOS RISCOS IDENTIFICADOS
OBJETIVO: Avaliar e responder aos riscos identificados, a fim de prevenir ou atenuar os
impactos negativos. As empresas podem cooperar na execução das recomendações
formuladas na presente secção através de iniciativas conjuntas. No entanto, continuam a
ser individualmente responsáveis pelo exercício do seu dever de diligência e devem
garantir que todos os trabalhos realizados em conjunto têm devidamente em conta as
circunstâncias específicas de cada empresa.

A. Comunicar as conclusões aos quadros superiores designados,
descrevendo as informações recolhidas e os riscos reais e potenciais identificados na
avaliação dos riscos da cadeia de aprovisionamento.

B. Elaborar e adotar um plano de gestão dos riscos. As empresas devem
adotar um plano de gestão dos riscos da cadeia de aprovisionamento que descreva as
respetivas respostas aos riscos identificados na Fase 2. As empresas podem gerir os
riscos i) prosseguindo as trocas comerciais enquanto realizam esforços mensuráveis
de atenuação dos riscos; ii) suspendendo temporariamente as relações comerciais
enquanto envidam esforços mensuráveis de atenuação dos riscos; ou iii) cessando a
relação com um fornecedor nos casos em que a atenuação se afigure inviável ou
inaceitável. Para adotar o plano de gestão dos riscos e determinar a estratégia de
gestão dos riscos que deve ser aplicada, as empresas devem:
1. Analisar o modelo de política em matéria de cadeias de aprovisionamento em
minerais provenientes de zonas de conflito ou de alto risco constante do anexo II ou
a sua própria política interna, se esta estiver conforme com o anexo II, para
determinar se é possível atenuar os riscos identificados prosseguindo, suspendendo
ou cessando a relação com os fornecedores.
2. Gerir os riscos que não exijam a cessação da relação com um fornecedor através
de medidas mensuráveis de atenuação desses riscos. A atenuação mensurável dos
riscos deve procurar promover uma melhoria progressiva do desempenho dentro de
prazos razoáveis. Ao definirem uma estratégia de atenuação dos riscos, as
empresas devem:
a)

Ponderar e, se necessário, tomar medidas para reforçar a sua

influência sobre os fornecedores a montante que têm mais possibilidades de
prevenir ou atenuar eficazmente o risco identificado:
i)

EMPRESAS A MONTANTE – Em função da posição que ocupam na cadeia
de aprovisionamento, as empresas a montante têm uma influência real ou
potencial

significativa

sobre

os

intervenientes

na

cadeia

de

aprovisionamento que têm mais possibilidades de atenuar de forma eficaz e
direta os riscos substanciais de impactos negativos. Se as empresas a
montante decidirem proceder à atenuação dos riscos prosseguindo ao
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mesmo tempo as relações comerciais ou suspendendo-as temporariamente,
os esforços de atenuação devem procurar encontrar formas de colaboração
construtiva com as partes interessadas, na medida do necessário, para
eliminar progressivamente os impactos negativos dentro de prazos
35

razoáveis .
ii) EMPRESAS A JUSANTE - Em função da posição que ocupam na cadeia de
aprovisionamento, as empresas a jusante são incentivadas a reforçar e/ou a
exercer a sua influência sobre os fornecedores a montante que têm mais
possibilidades de atenuar de forma eficaz e direta os riscos de impactos
negativos. Caso as empresas a jusante decidam proceder à atenuação dos
riscos prosseguindo ao mesmo tempo as relações comerciais ou
suspendendo-as temporariamente, os seus esforços de atenuação devem
centrar-se na orientação para os valores e na formação dos fornecedores
com vista a reforçar as suas capacidades para poderem exercer o dever de
diligência e melhorar o seu exercício. As empresas devem incentivar as
organizações setoriais a que pertencem a desenvolverem e aplicarem
módulos de formação para reforçar as capacidades de exercício do dever de
diligência, em cooperação com organizações internacionais pertinentes,
ONG, partes interessadas e outros peritos.
b) Consultar os fornecedores e as partes interessadas afetadas e chegar a acordo
sobre a estratégia de atenuação mensurável dos riscos a incluir no plano de
gestão dos riscos. A atenuação mensurável dos riscos deve ser adaptada aos
fornecedores específicos da empresa e aos contextos em que estes operam,
indicar claramente os objetivos de desempenho a atingir num prazo razoável, e
incluir indicadores qualitativos e/ou quantitativos para aferir as melhorias.
i) EMPRESAS A MONTANTE – Publicar a avaliação dos riscos da cadeia de
aprovisionamento e o plano de gestão da cadeia de aprovisionamento, tendo
devidamente em conta o sigilo comercial e outras considerações relativas à
36

concorrência , e disponibilizá-los aos organismos da administração local e
central, às empresas a montante, à sociedade civil local e aos terceiros
afetados. As empresas devem conceder às partes interessadas tempo
suficiente para analisarem a avaliação dos riscos e o plano de gestão dos
mesmos, bem como para ponderarem e responderem a questões,
preocupações e sugestões alternativas em matéria de gestão dos riscos.

C. Executar o plano de gestão dos riscos, controlar e acompanhar
os resultados das medidas de atenuação dos riscos, apresentar
relatórios aos quadros superiores designados e ponderar a
35 As empresas devem consultar o anexo II para determinar a estratégia de gestão dos
riscos recomendada. O anexo III inclui propostas de medidas de atenuação dos riscos
e alguns indicadores recomendados para aferir as melhorias. A fase de execução do
Guia deverá produzir orientações mais pormenorizadas sobre a atenuação dos riscos.
36 Ver nota de rodapé 12.
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possibilidade de suspender ou cessar as relações comerciais
com um fornecedor, caso as tentativas de atenuação dos riscos
não sejam bem sucedidas.
1. EMPRESAS A MONTANTE – As empresas a montante devem aplicar, controlar e
acompanhar os resultados das medidas de atenuação dos riscos em cooperação e/ou
consulta com os organismos da administração local e central, as empresas a montante,
as organizações internacionais ou da sociedade civil e os terceiros afetados. As
empresas a montante podem decidir assegurar ou apoiar a criação de redes de
acompanhamento a nível local para controlar ou acompanhar os resultados das
medidas de atenuação dos riscos.

D. Efetuar avaliações adicionais dos factos e dos riscos que
tenham de ser atenuados, ou após uma alteração das
circunstâncias.22 O exercício do dever de diligência nas cadeias de
aprovisionamento é um processo dinâmico que exige um acompanhamento contínuo
dos riscos. Depois de executarem uma estratégia de atenuação dos riscos, as
empresas devem repetir a Fase 2 para assegurarem que estes são geridos de forma
eficaz. Além disso, qualquer alteração da cadeia de aprovisionamento da empresa
pode exigir a repetição de algumas fases para prevenir ou atenuar os impactos
negativos.

37

FASE 4: REALIZAR AUDITORIAS POR TERCEIROS
INDEPENDENTES
ÀS PRÁTICAS DE DILIGÊNCIA DA FUNDIÇÃO/REFINARIA
OBJETIVO: Efetuar uma auditoria por terceiros independentes ao exercício, pela
fundição/refinaria, do seu dever de diligência para cadeias de aprovisionamento
responsáveis em minerais provenientes de zonas de conflito ou de alto risco e contribuir
para melhorar as práticas de diligência das fundições/refinarias e das empresas a
montante, nomeadamente através de um mecanismo institucionalizado que deverá ser
criado por iniciativa da indústria, com o apoio dos governos e em cooperação com as partes
interessadas pertinentes.

A. Planear uma auditoria por terceiros independentes ao exercício,
pela fundição/refinaria, do dever de diligência para cadeias de
aprovisionamento responsáveis em minerais provenientes de
37 Uma alteração das circunstâncias deve ser determinada em função da perceção dos
riscos, através de um controlo permanente dos documentos produzidos pela cadeia de
custódia das empresas, e dos contextos das zonas de conflito de onde os minerais são
provenientes ou por onde transitam. Essa alteração pode consistir numa mudança de
fornecedor ou outro interveniente na cadeia de custódia, de local de origem, de
itinerários de transporte ou de ponto de exportação. Pode incidir também sobre fatores
específicos do contexto, tais como um agravamento do conflito em determinadas
zonas, a substituição do pessoal militar que supervisiona uma zona e as mudanças na
propriedade ou no controlo da mina de origem.
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zonas de conflito ou de alto risco.

O âmbito, os critérios, os princípios e as
38

atividades da auditoria devem ser os seguintes :
1. Âmbito da auditoria: O âmbito da auditoria incluirá todas as atividades, processos e
sistemas utilizados pela fundição/refinaria para exercer o seu dever de diligência na
cadeia de aprovisionamento em minerais provenientes de zonas de conflito ou de alto
risco. Tal inclui, nomeadamente, os controlos exercidos pela fundição/refinaria sobre a
cadeia de aprovisionamento em minerais, as informações comunicadas às empresas a
jusante sobre os fornecedores e a cadeia de custódia, bem como outras informações
sobre os minerais, as avaliações dos riscos efetuadas pelas fundições/refinarias,
incluindo investigações no terreno, e as estratégias de gestão dos riscos das
fundições/refinarias.
2. Critérios da auditoria: A auditoria deve determinar a conformidade do processo de
diligência da fundição/refinaria com as normas e os processos descritos no presente
Guia.
3. Princípios da auditoria:
a) Independência: Para preservar a neutralidade e a imparcialidade das auditorias, a
organização incumbida da auditoria e todos os membros da equipa de auditoria
(«auditores») devem ser independentes da refinaria, das suas filiais e dos seus
concessionários, contratantes e fornecedores, bem como das empresas que
cooperam na auditoria conjunta. Isso significa, em particular, que os auditores não
devem ter conflitos de interesses com a empresa auditada, incluindo relações
comerciais ou financeiras com esta (sob a forma de participações no capital, dívida
ou valores mobiliários), nem lhe devem ter prestado quaisquer outros serviços, em
especial serviços relacionados com as práticas de diligência ou com as operações
da cadeia de aprovisionamento que são objeto da avaliação, nos 24 meses
39

anteriores à auditoria .
b) Competência: Os auditores devem preencher os requisitos estabelecidos no
capítulo 7 da norma ISO 19011 sobre a competência e a avaliação dos auditores.
Especificamente, devem possuir conhecimentos e competências nos domínios
seguintes40:
i) Princípios, procedimentos e técnicas de auditoria (ISO 19011).

38 A presente recomendação define alguns princípios básicos, o âmbito, os critérios e
outras informações de base que as empresas devem tomar em consideração quando
incumbem um terceiro independente de realizar uma auditoria, específica para a
cadeia de aprovisionamento, às práticas de diligência das fundições/refinarias. As
empresas devem consultar a norma internacional ISO 19011: 2002 («ISO 19011») que
define requisitos específicos para os programas de auditoria (incluindo as
responsabilidades, os procedimentos, os registos, o acompanhamento e a análise no
âmbito do programa) e uma descrição faseada das atividades de auditoria.
39 Ver capítulo VIII (A) da Carta da Fair Labour Association (FLA).
40 Os conhecimentos e competências requeridos podem ser determinados pelas
habilitações e pela experiência profissional do auditor, tal como descritas no
capítulo 7.4 da norma ISO 19011:2002. Os auditores devem fazer igualmente prova de
atributos pessoais de profissionalismo, imparcialidade e integridade.
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ii) Princípios, procedimentos e técnicas da empresa em matéria de dever de
diligência para as cadeias de aprovisionamento.
iii) A estrutura organizativa das atividades da empresa, nomeadamente o sistema de
aquisição de minerais e a cadeia de aprovisionamento em minerais da empresa.
iv) Os contextos social, cultural e histórico das zonas de conflito de onde provêm ou
por onde transitam os minerais, incluindo conhecimentos linguísticos pertinentes
e uma sensibilidade cultural adequada à realização de auditorias.
v) Todas as normas aplicáveis, incluindo o modelo de política em matéria de cadeias
de aprovisionamento em minerais provenientes de zonas de conflito ou de alto
risco (anexo II).
c) Responsabilização: Podem utilizar-se indicadores de desempenho para verificar, em
função dos objetivos, do âmbito e dos critérios de auditoria, a capacidade dos
auditores para efetuarem a auditoria em conformidade com o seu programa, tendo
41

em conta os resultados anteriormente obtidos no âmbito do programa de auditoria .
4. Atividades de auditoria:
a) Preparação da auditoria: Os objetivos, o âmbito, a língua e os critérios da auditoria
devem ser claramente comunicados aos auditores, devendo quaisquer ambiguidades
ser esclarecidas entre a empresa auditada e os auditores antes do início da
42

auditoria . Os auditores devem determinar a exequibilidade da auditoria em função
do tempo, dos recursos, das informações disponíveis e da cooperação das partes
43

pertinentes .
b) Análise documental: Devem ser examinadas amostras de todos os documentos
produzidos no âmbito do exercício, pela fundição/refinaria, do dever de diligência na
cadeia de aprovisionamento em minerais provenientes de zonas de conflito «para
determinar a conformidade do sistema, tal como documentado, com os critérios de
44

auditoria» . Tais amostras devem incluir, nomeadamente, documentos sobre os
controlos internos da cadeia de aprovisionamento (uma amostra dos documentos
relativos à cadeia de custódia, registos de pagamentos, etc.), comunicações
pertinentes e disposições contratuais com os fornecedores, documentos resultantes
das avaliações de risco da empresa (incluindo todos os registos sobre parceiros
comerciais e fornecedores, entrevistas e avaliações no terreno) e quaisquer
documentos referentes às estratégias de gestão dos riscos (p.ex., acordos com os
fornecedores sobre os indicadores de melhorias).
c) Investigações no local: Antes de iniciar as investigações no local, os auditores devem
elaborar um plano de auditoria

41
42
43
44
45

45

46

e preparar todos os documentos de trabalho .

Ver capítulo 5.6 da norma ISO 19011.
Ver capítulo 6.2 da norma ISO 19011.
Ibid.
Ver capítulo 6.3 da norma IS0 19011.
Ver ponto 6.4.1 da norma ISO 19011.
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Devem verificar os dados resultantes das avaliações dos riscos da cadeia de
aprovisionamento da fundição/refinaria e da sua gestão dos riscos. Os auditores
devem recolher novos dados e verificar as informações através da realização de
47

entrevistas pertinentes, de observações e da análise de documentos . As
investigações no local devem incluir:
i) As instalações da fundição/refinaria e os locais onde esta exerce o seu dever
de diligência para cadeias de aprovisionamento responsáveis em minerais
provenientes de zonas de conflito ou de alto risco.
ii) Uma

amostra

dos

fornecedores

da

fundição/refinaria

(comerciantes

internacionais de concentrados, empresas de reprocessamento e exportadores
locais), incluindo as instalações dos fornecedores.
iii) Uma reunião com a equipa de avaliação (ver apêndice) para analisar as
normas e os métodos utilizados na obtenção de informações verificáveis, fiáveis e
atualizadas, bem como para auditar uma amostra dos elementos de prova que a
fundição/refinaria utiliza no exercício do seu dever de diligência para cadeias de
aprovisionamento responsáveis em minerais provenientes de zonas de conflito ou
de alto risco. Para preparar a reunião, os auditores devem solicitar informações e
colocar perguntas à equipa de avaliação no terreno.
iv) Consultas com organismos da administração local e central, grupos de
peritos das Nações Unidas, missões de manutenção da paz das Nações
Unidas e sociedade civil
d) Conclusões da auditoria: Os auditores devem obter resultados que determinem, com
base nos elementos de prova recolhidos, se o exercício pela fundição/refinaria do
dever de diligência para cadeias de aprovisionamento responsáveis em minerais
provenientes de zonas de conflito ou de alto risco está conforme com o presente
Guia. No relatório de auditoria, os auditores devem formular recomendações para
que a fundição/refinaria melhore as suas práticas em matéria de dever de diligência.

B. Executar a auditoria em conformidade com o âmbito, os
critérios, os princípios e as atividades de auditoria acima
referidos.
1. EXECUÇÃO DA AUDITORIA. Nas atuais circunstâncias, todos os intervenientes na
cadeia de aprovisionamento devem cooperar, através das suas organizações setoriais,
com vista a assegurar que as auditorias são realizadas em conformidade com o âmbito,
os critérios, os princípios e as atividades acima enumerados.
a) RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS – Para os exportadores locais de minerais
i) Permitir o acesso às instalações da empresa e a todos os documentos e registos

46 Ver ponto 6.4.3 da norma ISO 19011.
47 Ponto 6.5.4 da norma ISO 19011.
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relativos ao exercício do dever de diligência na cadeia de aprovisionamento.
ii) Facilitar um acesso seguro à equipa de avaliação no terreno. Coordenar a
logística de modo a facultar um ponto de reunião seguro às equipas de auditoria e
à equipa de avaliação no terreno.
b) RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS – Para os comerciantes internacionais de
concentrados e as empresas de reprocessamento dos minerais
i) Permitir o acesso às instalações das empresas e a todos os documentos e registos
relativos ao exercício do dever de diligência na cadeia de aprovisionamento.
c) RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS – Para as fundições/refinarias
i)

Permitir o acesso às instalações da empresa e a todos os documentos e registos
relativos ao exercício do dever de diligência na cadeia de aprovisionamento.

ii) Facilitar o contacto com a amostra de fornecedores selecionada pela equipa de
auditoria.
d) RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS – Para todas as empresas a jusante
i) Recomenda-se que todas as empresas a jusante participem e contribuam, através
das organizações setoriais ou de outros meios adequados, para a nomeação de
auditores e a definição dos termos da auditoria, em conformidade com as normas
e os processos previstos no presente Guia. As pequenas e médias empresas são
incentivadas a aderir ou a criar parcerias com essas organizações setoriais.
2. MECANISMO INSTITUCIONALIZADO PARA CADEIAS DE APROVISIONAMENTO
RESPONSÁVEIS EM MINERAIS PROVENIENTES DE ZONAS DE CONFLITO OU DE
ALTO RISCO. Todos os intervenientes na cadeia de aprovisionamento, em cooperação
e com o apoio dos governos e da sociedade civil, podem ponderar a possibilidade de
incluir o âmbito, os critérios, os princípios e as atividades de auditoria acima descritos
num mecanismo institucionalizado que permita supervisionar e apoiar o exercício do
dever de diligência para cadeias de aprovisionamento responsáveis em minerais
provenientes de zonas de conflito ou de alto risco. Essa instituição deverá levar a cabo
as seguintes atividades:
a) No que diz respeito às auditorias:
i)

Acreditação dos auditores;

ii) Supervisão e verificação das auditorias;
iii) Publicação dos relatórios de auditoria, tendo devidamente em conta o sigilo
48

comercial e outras considerações relativas à concorrência .
b) Desenvolver e aplicar módulos de formação destinados a reforçar as capacidades
dos fornecedores para exercerem o dever de diligência e atenuarem os riscos.
c) Receber e tratar as reclamações das partes interessadas em relação à empresa em
causa.

48 Ver nota de rodapé 12.
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FASE 5: APRESENTAR RELATÓRIOS ANUAIS SOBRE O DEVER DE
DILIGÊNCIA
NAS CADEIAS DE APROVISIONAMENTO
OBJETIVO: Publicação de um relatório sobre o exercício do dever de diligência para
cadeias de aprovisionamento responsáveis em minerais provenientes de zonas de
conflito ou de alto risco, a fim de assegurar a confiança do público nas medidas tomadas
pelas empresas.

A. Publicar um relatório anual ou integrar, sempre que possível,
nos relatórios anuais sobre as questões de sustentabilidade ou
de
responsabilidade
das
empresas,
informações
complementares sobre o exercício do dever de diligência para
cadeias de aprovisionamento responsáveis em minerais
provenientes de zonas de conflito ou de alto risco.
A. 1. RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS – Para todas as empresas a
montante
1. Sistemas de gestão da empresa: Definir a política da empresa em matéria de dever de
diligência para a cadeia de aprovisionamento; explicitar a estrutura de gestão
responsável pelo exercício do dever de diligência da empresa e os seus responsáveis
diretos; descrever o sistema de controlo da cadeia de aprovisionamento em minerais
estabelecido pela empresa, explicando o modo como funciona e os dados produzidos
que reforçaram os esforços de diligência da empresa no período em apreço; descrever
a base de dados e o sistema de manutenção de registos da empresa e explicar os
métodos de divulgação de todos os seus fornecedores, desde a mina de origem até aos
intervenientes a jusante; divulgar informações sobre os pagamentos efetuados aos
governos em conformidade com os critérios e os princípios da ITIE.
2. Avaliação pela empresa dos riscos existentes na cadeia de aprovisionamento: Publicar
a avaliação dos riscos tendo devidamente em conta o sigilo comercial e outras
49

considerações relativas à concorrência . Descrever a metodologia, as práticas e as
informações produzidas pela avaliação no terreno; explicar a metodologia utilizada pela
empresa nas avaliações dos riscos da cadeia de aprovisionamento.
3. Gestão dos riscos: Descrever as medidas adotadas para gerir os riscos, incluindo um
relatório de síntese sobre a estratégia de atenuação prevista no plano de gestão dos
riscos, bem como as eventuais atividades de formação para reforço de capacidades, e a
participação das partes interessadas. Divulgar os esforços efetuados pela empresa para
controlar e acompanhar os resultados.

49 Entende-se por «sigilo comercial e outras considerações relativas à concorrência» as
informações sobre os preços e as relações com os fornecedores, sem prejuízo de
eventuais interpretações posteriores. Todas as informações serão comunicadas a
qualquer mecanismo institucionalizado que seja criado, a nível regional ou mundial,
com o mandato de recolher e tratar informações sobre os minerais provenientes de
zonas de conflito ou de alto risco.
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A. 2. RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS – Para as fundições/refinarias
1. Auditorias: Publicar os relatórios de auditoria das fundições/refinarias, tendo
devidamente em conta o sigilo comercial e outras considerações relativas à
50

concorrência .

A. 3. RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS – Para todas as empresas a jusante
1. Sistemas de gestão da empresa: Definir a política da empresa em matéria de dever de
diligência para a cadeia de aprovisionamento; explicitar a estrutura de gestão
responsável pelo exercício do dever de diligência da empresa e os seus responsáveis
diretos;
2. Avaliação e gestão dos riscos: Descrever as medidas adotadas para identificar as
fundições/refinarias que fazem parte da cadeia de aprovisionamento e avaliar as suas
práticas em matéria de diligência, incluindo a lista publicada de fundições/refinarias
qualificadas através de regimes de validação setoriais conformes com os processos de
diligência recomendados no presente Guia. Descrever as medidas adotadas para gerir
os riscos.
3. Auditorias: Publicar os relatórios de auditoria às suas práticas em matéria de dever de
diligência, tendo devidamente em conta o sigilo comercial e outras considerações
51

relativas à concorrência , bem como as respostas aos riscos identificados.

50 Ver nota de rodapé 34.
51 Ver nota de rodapé 34.
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APÊNDICE

Nota de orientação para a avaliação dos riscos
pelas empresas a montante
A. Criar condições propícias a uma avaliação eficaz dos riscos.
Na sua planificação e estruturação da avaliação dos riscos da cadeia de
aprovisionamento, as empresas a montante devem ter em conta as ações a seguir
recomendadas:
1. Utilizar uma abordagem baseada em dados concretos. As conclusões da avaliação
dos riscos efetuada pela empresa devem ser confirmadas por dados verificáveis, fiáveis
e atualizados, obtidos através de uma investigação levada a cabo por uma equipa de
avaliação no terreno.
2. Preservar a fiabilidade e a qualidade da avaliação, pela empresa, dos factos e dos
riscos de uma cadeia de aprovisionamento, assegurando que os seus avaliadores
52

são independentes da atividade avaliada e estão isentos de conflitos de interesses . Os
avaliadores da empresa devem comprometer-se a fazer um relatório fiel e rigoroso, a
respeitar as mais elevadas normas de ética profissional e a atuar com o «devido
53

cuidado profissional» .
3. Garantir o nível de competência adequado, recorrendo a peritos com conhecimentos
e competências nas seguintes áreas: os contextos operacionais avaliados (p.ex.,
competências linguísticas, sensibilidades culturais, etc.), a natureza dos riscos
relacionados com os conflitos (p.ex., normas mencionadas no anexo II, direitos
humanos, direito internacional humanitário, corrupção, criminalidade financeira, conflitos
e financiamento das partes num conflito, transparência, etc.), a natureza e a
configuração da cadeia de aprovisionamento em minerais (p.ex., compra de minerais), e
as normas e os processos constantes do presente Guia sobre o dever de diligência.

52 Artigo 4.º da ISO 19011:2002.
53 Artigo 4.º da ISO 19011:2002.
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B. Constituir uma equipa de avaliação no terreno (a seguir
designada «equipa de avaliação») nas zonas de conflito ou de
alto risco de onde os minerais provêm ou por onde transitam, a
fim de produzir e conservar informações sobre os fornecedores e
as circunstâncias em que os minerais são extraídos,
comercializados, tratados e exportados. As empresas a montante podem
constituir essa equipa em cooperação com outras empresas a montante que se
abastecem ou operam nessas zonas («empresas cooperantes»).
1. As empresas a montante que constituam a equipa de avaliação devem:
a) Assegurar que a equipa de avaliação consulta os organismos da administração local
e central para obter informações, a fim de reforçar a cooperação e abrir vias de
comunicação entre as instituições públicas, a sociedade civil e os fornecedores
locais.
b) Assegurar que a equipa de avaliação consulta regularmente as organizações locais
da sociedade civil com conhecimentos especializados e experiência das condições
locais.
c) Criar ou apoiar a criação, se for caso disso, de redes de acompanhamento a nível
local para fornecer informações à equipa de avaliação.
d) Partilhar as informações adquiridas e conservadas pela equipa de avaliação ao longo
da cadeia de aprovisionamento, de preferência através de um sistema informatizado
que permita o acesso à Web por parte das empresas da cadeia de aprovisionamento
e de qualquer mecanismo institucionalizado que seja criado, a nível regional ou
mundial, com o mandato de recolher e tratar informações sobre os minerais
provenientes de zonas de conflito ou de alto risco.
2. As empresas a montante que constituam a equipa de avaliação no terreno devem
definir o âmbito e as capacidades dessa equipa para que realize as seguintes
atividades:
a) Obter provas em primeira mão das circunstâncias factuais em que os minerais são
extraídos, comercializados, tratados e exportados. Designadamente:
i) Militarização das minas, das vias de transporte e dos locais onde os
minerais são comercializados. A equipa de avaliação deve acompanhar a
militarização das minas, das vias de transporte e dos locais onde os minerais são
comercializadas. Os mapas interativos que indicam a localização das minas, dos
grupos armados, das rotas comerciais, dos bloqueios de estradas e dos
aeródromos podem constituir uma fonte de informação suplementar para as
54

empresas . O acompanhamento da militarização das minas, das vias de
transporte e dos locais onde os minerais são comercializados consiste em
identificar as circunstâncias factuais que levam à prestação de apoio direto ou

54 Tais como mapas da RDC, mapas do Departamento de Estado norte-americano e
mapas do IPIS.
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indireto a grupos armados não estatais e a forças de segurança públicas ou
privadas (tal como definido no modelo de política em matéria de cadeias de
aprovisionamento que figura no anexo II).
ii) Abusos graves associados à extração, ao transporte ou ao comércio dos
minerais (tal como definidos no modelo de política em matéria de cadeias de
aprovisionamento

constante

do

anexo II)

cometidos

por

forças

de

segurança públicas ou privadas, grupos armados não estatais ou outros
terceiros que operam nas zonas de exploração mineira, ao longo das vias de
transporte ou nos locais onde os minerais são comercializados.
b) Responder a perguntas específicas ou a pedidos de esclarecimento apresentados
pelas empresas cooperantes e propor recomendações relativas à avaliação e à
gestão dos riscos pela empresa. Todas as empresas cooperantes podem colocar
perguntas ou pedir esclarecimentos à equipa de avaliação no terreno sobre as
55

seguintes questões :
i) Os dados produzidos pelo sistema de rastreabilidade e cadeia de custódia
[Fase 1 (C)] e pela avaliação dos riscos [Fase 2].
ii) As informações sobre os fornecedores (intermediários e exportadores), em
conformidade

com

protocolos

de

identificação

dos

clientes/fornecedores,

semelhantes aos aplicados nos sistemas de luta contra o branqueamento de
56

capitais .
c) Receber e avaliar as reclamações apresentadas pelas partes interessadas no
terreno e comunicá-las às empresas cooperantes.

B. 1. RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS – Para os exportadores locais
1. Facilitar a logística local para a equipa de avaliação, respondendo a quaisquer pedidos
de assistência.
2. Facilitar o acesso da equipa de avaliação a todos os intermediários, agentes
consolidadores e transportadores a montante.
3. Permitir que a equipa de avaliação aceda a todas as instalações da empresa, incluindo
em países vizinhos ou noutros países onde o transbordo ou a alteração dos rótulos são
suscetíveis de ter lugar, bem como a todos os livros, registos ou outros documentos
relativos a práticas de contratação pública, pagamentos de impostos, taxas e direitos,
bem como aos documentos relativos às exportações.
4. Permitir que a equipa de avaliação aceda a todas as informações obtidas e conservadas

55 As perguntas e os esclarecimentos devem ser registados e introduzidos nos sistemas
de informação, a fim de serem utilizados, acompanhados e atualizados no futuro, e
devem poder ser conjuntamente acedidos pelas empresas cooperantes.
56 Ver Grupo de Ação Financeira, Orientações sobre a abordagem baseada nos riscos
para a luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, junho
de 2007, secção 3.10.
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no âmbito do exercício prático do dever de diligência pela empresa, incluindo os
pagamentos efetuados a grupos armados não estatais e a forças de segurança públicas
ou privadas.
5. Identificar o pessoal competente para servir como ponto de contacto para a equipa de
avaliação.

B.
2. RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS – Para os comerciantes
internacionais de concentrados e as empresas de reprocessamento dos
minerais
1. Facilitar o acesso da equipa de avaliação a todos os transportadores transfronteiriços,
permitindo-lhe que integre, sem aviso prévio, o transporte transfronteiriço de minerais.
2. Permitir que as equipas de avaliação acedam a todas as instalações pertencentes aos
comerciantes internacionais de concentrados e às empresas de reprocessamento dos
minerais nos países vizinhos ou noutros países onde é provável que ocorram
transbordos ou alterações dos rótulos de minerais provenientes de zonas de conflitos ou
de alto risco, ou nos quais já se verificaram ou podem vir a verificar-se fugas na cadeia
de aprovisionamento.
3. Permitir que a equipa de avaliação aceda a todos os livros, registos ou outros
documentos relativos a práticas de contratação, pagamentos de impostos, taxas e
direitos, bem como aos documentos relativos às exportações.
4. Permitir que a equipa de avaliação aceda a todas as informações obtidas e conservadas
no âmbito do exercício prático do dever de diligência pela empresa, incluindo os
pagamentos efetuados a grupos armados não estatais e a forças de segurança públicas
ou privadas.
5. Fornecer proativamente à equipa de avaliação os registos de minerais provenientes de
outras zonas assinaladas como sensíveis ou que transitem por essas zonas.
6. Identificar o pessoal competente para servir como ponto de contacto para a equipa de
avaliação.

B. 3. RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS – Para as fundições/refinarias
1. Identificar o pessoal competente para servir como ponto de contacto para a equipa de
avaliação.
2. Permitir que a equipa de avaliação aceda a todos os livros, registos ou outros
documentos relativos a práticas de contratação pública, pagamentos de impostos, taxas
e direitos, bem como aos documentos relativos às exportações.
3. Permitir que a equipa de avaliação aceda a todas as informações obtidas e conservadas
no âmbito do exercício prático do dever de diligência pela empresa.

C. RECOMENDAÇÕES RELATIVAS ÀS QUESTÕES A QUE AS
AVALIAÇÕES DA EMPRESA DEVEM RESPONDER: Estas questões
dizem respeito às circunstâncias observadas na cadeia de aprovisionamento de
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estanho, tântalo, tungsténio, seus minérios e metais derivados, que suscitam riscos.
1. Conhecer o contexto da zona de conflito ou de alto risco de onde provêm os
minerais ou por onde estes transitam e/ou a partir da qual são exportados
a) Estudar as características das zonas de conflito ou de alto risco de onde provêm os
minerais, bem como os países vizinhos e de trânsito (incluindo eventuais vias de
transporte e locais de extração, comércio, tratamento e exportação). Nas
informações pertinentes incluir-se-ão relatórios públicos (de governos, organizações
internacionais, ONG e meios de comunicação social), mapas, relatórios das Nações
Unidas e resoluções de sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas,
estudos setoriais sobre a extração de minerais e o seu impacto nos conflitos, os
danos causados aos direitos humanos ou ao ambiente do potencial país de origem,
ou outras declarações públicas (p.ex., de fundos de pensões éticos).
b) Na zona, ou nas suas proximidades, há entidades internacionais estabelecidas com
capacidade para intervir e investigar, por exemplo unidades de manutenção da paz
das Nações Unidas? Esses sistemas podem ser utilizados para identificar os
intervenientes na cadeia de aprovisionamento? Existem a nível local meios de
recurso adequados para responder às preocupações suscitadas pela presença de
grupos armados ou outros fatores de conflito? Existem a nível nacional, provincial
e/ou local organismos de regulamentação competentes para as questões relativas à
exploração mineira que sejam capazes responder a tais preocupações?
2. Conhecer os fornecedores e os parceiros comerciais

42

a) Quem são os fornecedores ou outras partes envolvidas no financiamento, na
extração, no comércio e no transporte de minerais entre o ponto de extração e o
ponto onde a empresa que exerce o seu dever de diligência assume a custódia dos
minerais?

Identificar

todos

os

intervenientes

importantes

na

cadeia

de

aprovisionamento, recolhendo informações sobre a propriedade (incluindo os
beneficiários efetivos), a estrutura da empresa, os nomes dos seus dirigentes e
administradores, as participações que a empresa ou os seus dirigentes têm noutras
organizações, as ligações da empresa e dos seus dirigentes aos meios
empresariais, governamentais, políticos ou militares (com especial atenção a
potenciais relações com grupos armados não estatais ou forças de segurança
43

públicas ou privadas) .
b) Que sistemas de contratação pública e de diligência estabeleceram esses
fornecedores? Que políticas adotaram para a cadeia de aprovisionamento e como as
integraram nos seus processos de gestão? De que modo estabelecem controlos
internos sobre os minerais? Como aplicam as políticas e condições aos seus
fornecedores?
3. Conhecer as condições de extração dos minerais em zonas de conflito ou de
alto risco
a) Qual é origem exata dos minerais (quais são as minas específicas)?
b) Qual foi o método de extração? Determinar se os minerais foram extraídos através
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de métodos de exploração artesanal e em pequena escala ou de exploração em
grande escala,

42. Ver Grupo de Ação Financeira, Orientações sobre a abordagem baseada nos riscos
para a luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, junho
de 2007, secção 3.10. Ver Fase 2.
43. Ver capítulo VI das Guidelines on reputational due diligence (Orientações sobre o
dever de diligência reputacional) da Associação Internacional de Produtores de
Petróleo e Gás (Relatório n.º 356, 2004). Ver também capítulo 5 «Conhecer os clientes
e os parceiros comerciais» do Instrumento da OCDE de sensibilização para os riscos
para empresas multinacionais nas zonas de má governação, 2006.
e, nos dois primeiros casos, identificar, sempre que possível, se foram extraídos por
mineiros artesanais individuais, cooperativas mineiras artesanais, associações ou
pequenas empresas. Identificar os impostos, direitos e taxas pagos a instituições
governamentais e as declarações relativas a esses pagamentos.
c) As condições de extração envolvem a presença e a intervenção de grupos armados
não estatais ou de forças de segurança públicas ou privadas, incluindo um ou mais
dos seguintes elementos? controlo direto da mina ou das vias de transporte em seu
redor; cobrança de impostos aos mineiros ou extorsão de minerais; propriedade
efetiva ou outras participações na mina, ou direitos sobre os minerais por parte de
grupos armados não estatais ou forças de segurança públicas ou privadas e/ou das
suas famílias e/ou associados; exercício de atividades mineiras a título de
rendimento acessório durante os tempos livres; ou prestação de serviços de
segurança pagos pelos mineiros ou através de impostos sobre a produção. Algum
destes grupos armados ou unidades militares intervém ou tem interesse no conflito?
Algum deles tem um historial de envolvimento em violações generalizadas dos
direitos humanos ou noutros crimes?
d) Quais são as condições de extração? Em especial, identificar se existe i) qualquer
forma de tortura ou de tratamento cruel, desumano e degradante praticados para fins
de extração de minerais; ii) qualquer forma de trabalho forçado ou obrigatório, ou
seja, qualquer trabalho ou serviço exigido a um indivíduo sob ameaça de castigo e
para o qual o dito indivíduo não se tenha oferecido voluntariamente; iii) as piores
formas de trabalho infantil, para fins de extração de minerais; iv) outros abusos e
violações graves dos direitos humanos, tais como a violência sexual generalizada
nas minas ou no decurso da extração de minerais; ou v) crimes de guerra ou outras
violações graves do direito internacional humanitário, crimes contra a humanidade ou
genocídio.
4. Conhecer as condições de transporte, tratamento e comércio dos minerais em
zonas de conflito ou de alto risco
a) Os compradores a jusante estavam situados na mina ou noutro local? Os minerais
dos diversos mineiros foram tratados e transformados separadamente e foram
separadamente vendidos a jusante? Se a resposta for negativa, em que momento
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foram os minerais vendidos a jusante transformados, consolidados e misturados?
b) Quem eram os intermediários que trataram os minerais? Identificar se algum desses
intermediários foi acusado ou é suspeito de extrair ou comercializar minerais
associados a grupos armados não estatais.
c) Em que medida há forças de segurança públicas ou privadas ou grupos armados
não

estatais

eventualmente

envolvidos,

de

forma

direta

ou

indireta,

na

comercialização, no transporte ou na tributação dos minerais? Há forças de
segurança públicas ou privadas ou grupos armados não estatais que beneficiam de
algum modo da comercialização, do transporte ou da tributação de minerais
efetuados por outas partes, incluindo através de ligações a intermediários ou
exportadores?
d) Em que medida estão as forças de segurança públicas ou privadas, ou os grupos
armados não estatais, eventualmente presentes nas rotas comerciais e nas vias de
transporte? Existem violações dos direitos humanos aquando da comercialização, do
transporte ou da tributação dos minerais? Por exemplo, há indícios de recurso ao
trabalho forçado, à extorsão ou à coação? Há recurso a mão de obra infantil?
Identificar, em particular, se existem i) quaisquer formas de tortura ou de tratamento
cruel, desumano e degradante cruel, praticadas para fins de transporte ou comércio
de minerais; ii) quaisquer formas de trabalho forçado ou obrigatório para fins de
extração, transporte, comércio ou venda de minerais; iii) as piores formas de trabalho
infantil para fins de transporte ou comércio de minerais; iv) outras violações e abusos
graves dos direitos humanos, tais como a violência sexual generalizada nos locais
de exploração ou no decurso do transporte ou do comércio de minerais; ou v) crimes
de guerra ou outras violações graves do direito internacional humanitário, crimes
contra a humanidade ou genocídio, para fins de transporte ou comércio de minerais.
e) Que informações estão disponíveis para verificar o comércio a jusante, tais como
documentos autênticos, itinerários de transporte, contratos de concessão, transporte
transfronteiriço, e a presença de grupos armados e/ou forças de segurança públicas
ou privadas?
5. Conhecer as condições de exportação a partir de zonas de conflito ou de alto
risco
a) Qual foi o ponto de exportação e houve denúncias, ou há suspeitas, de pagamentos
de facilitação ou outros subornos nos pontos de exportação, a fim de ocultar a
origem dos minerais ou declará-la de forma fraudulenta? Que documentos
acompanharam a exportação de minerais e houve denúncias, ou há suspeitas, de
documentação fraudulenta ou declarações inexatas (sobre o tipo de mineral, a sua
qualidade, origem, peso, etc.)? Que impostos, direitos ou outras taxas foram pagos
no momento da exportação e há denúncias ou suspeitas de subdeclaração?
b) De que modo foi coordenado o transporte dos minerais exportados e como foi
realizado? Quem são os transportadores e houve denúncias, ou há suspeitas, de
que estejam envolvidos em situações de corrupção (pagamentos de facilitação,
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subornos, subdeclarações, etc.)? Como foram obtidos o financiamento e o seguro
das exportações?
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SUPLEMENTO RELATIVO AO OURO

Introdução e âmbito de aplicação
O presente suplemento relativo ao ouro faz parte integrante do Guia da OCDE sobre
o Dever de Diligência para cadeias de aprovisionamento responsáveis em minerais
provenientes de zonas de conflito ou de alto risco. A secção introdutória do Guia, bem
como o anexo I (Quadro de cinco fases para o exercício do dever de diligência baseado
nos riscos para cadeias de aprovisionamento responsáveis em minerais), o anexo II
(Modelo de política em matéria de cadeias de aprovisionamento para uma cadeia mundial
de aprovisionamento responsável em minerais provenientes de zonas de conflito ou de
alto risco) e o anexo III (Medidas sugeridas para atenuar os riscos e indicadores para aferir
as melhorias), são aplicáveis ao suplemento relativo ao ouro. Por conseguinte, o termo
«Guia» pode ser utilizado ao longo deste suplemento para designar tanto o Suplemento
relativo ao Ouro como o Guia da OCDE sobre o Dever de Diligência para cadeias de
aprovisionamento responsáveis em minerais provenientes de zonas de conflito ou de alto
risco.
O presente suplemento fornece orientações específicas sobre o dever de diligência
na cadeia de aprovisionamento em ouro proveniente de zonas de conflito ou de alto risco,
em função das diferentes posições que as empresas ocupam nessa cadeia. Estabelece
uma distinção entre os papéis das empresas a montante e os das empresas a jusante na
cadeia de aprovisionamento (ver Definições), bem como entre as recomendações
correspondentes sobre o dever de diligência que lhes são dirigidas, e inclui, quando
necessário, recomendações específicas para intervenientes específicos incluídos nessas
duas grandes categorias. As empresas que se inserem nestas categorias devem exercer o
dever de diligência independentemente de serem proprietárias do ouro ou de este estar na
sua posse por locação ou empréstimo.
O presente suplemento descreve as medidas que as empresas deverão tomar para
evitarem contribuir para conflitos e violações graves dos direitos humanos nas cadeias de
aprovisionamento em ouro suscetível de ser proveniente de zonas de conflito ou de alto
risco. Inclui medidas de diligência a tomar em relação ao ouro reciclado, aos resíduos de
ouro e ao ouro já refinado («ouro reciclável») apenas na medida em que os materiais
reciclados possam ser usados para branquear o ouro extraído em zonas de conflito ou de
alto risco, a fim de dissimular a sua origem. Os produtos de investimento em ouro
(lingotes, barras, moedas e ouro granulado embalado em recipientes selados), guardados
em cofres-fortes de bancos de metais preciosos, cofres-fortes de bancos centrais, bolsas
57

de valores e refinarias, que tenham uma «data verificável»

anterior a 1 de janeiro de

57 Entende-se por «data verificável» uma data que pode ser verificada através da
inspeção física de carimbos datadores aplicados em produtos ou de listas de

62GUIA DA OCDE SOBRE O DEVER DE DILIGÊNCIA PARA CADEIAS DE APROVISIONAMENTO RESPONSÁVEIS EM MINERAIS PROVENIENTES DE ZONAS DE CONFLITO © O

SUPLEMENTO RELATIVO AO OURO

2012, não estão sujeitos a obrigações de informação sobre a sua origem («reservas
cobertas por direitos adquiridos»). No entanto, os produtos de investimento em ouro terão
de ser sujeitos ao exercício do dever de diligência relativo ao conhecimento dos parceiros
para garantir que o comércio de reservas cobertas por direitos adquiridos não viola
sanções internacionais nem permite branquear capitais resultantes da venda de reservas
de ouro em zonas de conflito ou de alto risco ou relacionados com tal venda.
A fim de determinar a aplicabilidade do presente suplemento, todas as empresas da
cadeia de aprovisionamento em ouro devem levar a cabo a Fase 1 (Estabelecer sistemas
de gestão empresarial sólidos) e iniciar a Fase 2 (Identificar e avaliar os riscos existentes
na cadeia de aprovisionamento) para apurar se o seu aprovisionamento em ouro provém,
efetiva ou potencialmente, de zonas de conflito ou de alto risco. As restantes fases
descritas no suplemento só são aplicáveis às empresas que se aprovisionam em ouro
proveniente de zonas de conflito ou de alto risco e aos intervenientes na cadeia de
aprovisionamento em ouro que operam numa zona de conflito ou de alto risco.
Para além de enunciarem os princípios, normas e processos a aplicar no exercício do
dever de diligência por cada empresa, o Guia e o presente suplemento recomendam os
princípios, normas e processos de diligência que devem ser respeitados pelas novas
iniciativas setoriais destinadas a promover práticas de aprovisionamento responsáveis em
zonas de conflito. O desenvolvimento de sistemas de certificação exaustivos, como o
regime e os instrumentos de certificação da Conferência Internacional da Região dos
Grandes Lagos, ou de outras iniciativas a nível setorial ou multilateral que preveem
processos de verificação da conformidade das práticas de aprovisionamento em ouro com
as normas e processos aplicáveis às zonas de conflito constantes do Guia, pode oferecer
garantias credíveis de que a cadeia de aprovisionamento não contribui para conflitos ou
58

violações graves dos direitos humanos .
O presente Guia reconhece que o exercício do dever de diligência em zonas de
conflito ou de alto risco enfrenta desafios de ordem prática e exige flexibilidade. A sua
natureza e dimensão adequadas dependerão das circunstâncias concretas e serão
afetadas por fatores como a dimensão da empresa, a localização das atividades, a
situação existente num determinado país, o setor e a natureza dos produtos ou serviços
em causa. É possível responder a estes desafios de diversas formas, incluindo,
nomeadamente, as seguintes:
•

Cooperação a nível setorial com vista ao reforço das capacidades para exercer o dever

de diligência.
•

Partilha a nível setorial dos custos das tarefas específicas desse exercício.

•

Participação

em

iniciativas

relativas

à

gestão

responsável

da

cadeia

de

59

aprovisionamento .

inventário. Ver definições.
58 Ver definição de contribuição para os conflitos no anexo II do Guia da OCDE.
59 Por exemplo, na medida em que sejam conformes com o Guia da OCDE: Conflict-Free
Smelter Program desenvolvido pela Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) e
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pela Global e-Sustainability Initiative (GeSI); Conflict-Free Gold Standard, Conselho
Mundial do Ouro (2012); Responsible Gold Guidance, London Bullion Market
Association (2012); e Chain-of-Custody Certification, Responsible Jewellery Council
(2012); Fairtrade and Fairmined Standard for Gold from Artisanal and Small- Scale
Mining, Aliança para a exploração mineira responsável/Organizações de Rotulagem do
Comércio Justo Internacional (2010).
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• Coordenação entre os membros do setor que partilham fornecedores.
• Cooperação entre empresas a montante e a jusante.
• Criação de parcerias com organizações internacionais e da sociedade civil.
• Integração do modelo de política em matéria de cadeias de aprovisionamento (anexo II)
e das recomendações específicas sobre o exercício do dever de diligência descritas no
presente Guia nas políticas e nos sistemas de gestão existentes, nas práticas de
diligência da empresa, nomeadamente em matéria de contratação, integridade e
conhecimento dos clientes, bem como nos relatórios anuais sobre sustentabilidade,
responsabilidade social das empresas e outras questões.
O Guia reconhece, em particular, que o exercício do dever de diligência em relação à
extração de ouro artesanal e em pequena escala em zonas de conflito ou de alto risco
apresenta desafios. Não se exige que produtores de ouro artesanais e em pequena escala
como os mineiros independentes e os grupos de trabalho informais ou as comunidades de
mineiros artesanais exerçam o dever de diligência tal como se recomenda no presente
Guia, mas eles são incentivados a continuar a associar-se aos esforços de diligência dos
seus clientes e a formalizar a sua atividade de modo a poderem exercer o dever de
diligência no futuro. Apenas se espera que as empresas artesanais e em pequena escala
exerçam o dever de diligência (ver Definições). No apêndice são sugeridas medidas para
evitar a ocorrência de impactos sociais e económicos potencialmente negativos sobre os
60

grupos vulneráveis , nas zonas de conflito ou de alto risco, nomeadamente os mineiros
que trabalham em explorações artesanais e em pequena escala legítimas.
Dada a complexidade dos ambientes operacionais existentes nas zonas de conflito
ou de alto risco, onde as condições podem evoluir e degenerar rapidamente, o dever de
diligência é entendido como um processo proativo e reativo contínuo mediante o qual as
empresas tomam medidas razoáveis e envidam esforços de boa-fé para identificar e
combater os riscos de contribuir para conflitos e abusos graves, em conformidade com o
presente Guia e, em especial, com o seu anexo II. O Guia promove a melhoria progressiva
das práticas de diligência através de uma colaboração construtiva com os fornecedores. As
empresas são incentivadas a integrar o Guia nas suas políticas e práticas mais gerais em
matéria de conduta empresarial responsável, bem como a informar os consumidores e o
público em geral de que estão a pôr em prática as suas orientações. As empresas podem
utilizar este Guia para determinar se é razoável considerar que os seus produtos
originários de zonas de conflito provêm de uma cadeia de aprovisionamento responsável.
O presente Guia baseia-se nos princípios e normas enunciados nas Diretrizes da

60 Ver Diretrizes da OCDE para as Empresas Multinacionais (2011), Comentário sobre o
capítulo IV relativo aos direitos humanos, n.º 40: «[...] as empresas devem respeitar os
direitos humanos dos indivíduos pertencentes a grupos específicos ou a populações
que requeiram atenção especial, desde que possam ter impactos adversos sobre
esses direitos humanos. Nesse contexto, os instrumentos das Nações Unidas foram
mais precisos sobre os direitos dos povos indígenas; pessoas pertencentes a minorias
nacionais ou étnicas, religiosas e linguísticas; mulheres; crianças; pessoas com
deficiências; e trabalhadores migrantes e suas famílias.»
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OCDE para as Empresas Multinacionais e no Instrumento da OCDE de sensibilização para
os riscos, destinado a empresas multinacionais em zonas de má governação. Formula
recomendações conjuntamente dirigidas pelos governos às empresas que operam ou se
aprovisionam em minerais provenientes de zonas de conflito ou de alto risco, fornecendo
orientações sobre os princípios e os processos de diligência para cadeias de
aprovisionamento responsáveis desses minerais, em conformidade com as leis aplicáveis
e com as normas internacionais pertinentes. Como tal, o presente Guia não substitui nem
se sobrepõe às leis e regulamentações nacionais, incluindo as relativas à exploração
61

mineira .

Definições
Exploração mineira artesanal e em pequena escala (EMAPE) – Atividades de
exploração mineira formais ou informais que recorrem predominantemente a formas
simplificadas de prospeção, extração, transformação e transporte. A EMAPE exige,
normalmente, pouco investimento de capital e utiliza tecnologias com forte intensidade de
mão de obra. O termo «EMAPE» pode referir-se a homens e mulheres que trabalham
como mineiros independentes ou em grupos familiares, em parcerias ou como membros
de cooperativas ou outros tipos de associações legais ou empresas que envolvem
centenas ou mesmo milhares de mineiros. Por exemplo, é comum que grupos de 4 a 10
trabalhadores, por vezes pertencentes à mesma família, partilhem tarefas num único ponto
da extração de minerais (por exemplo, a escavação de um túnel). A nível organizativo, é
comum encontrar grupos de 30 a 300 mineiros que exploram um jazigo em conjunto (por
exemplo, trabalhando em diversos túneis) e, por vezes, partilham instalações de
transformação.
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Empresas EMAPE – Entidades artesanais e em pequena escala suficientemente
formalizadas e estruturadas para aplicarem o presente Guia. Como se refere no apêndice,
todos os mineiros artesanais e em pequena escala são incentivados a formalizar as suas
atividades neste aspeto.
Metais preciosos – Termo genérico para o ouro refinado que se apresenta sob a
forma de lingotes ou barras.
Banco de metais preciosos – Um banco (incluindo bancos de retalho, comerciais e
de investimento) ou uma instituição financeira, por exemplo, um estabelecimento
comercial, que efetua operações financeiras em ouro refinado.
Cadeia de custódia – O registo das sucessivas entidades responsáveis pela guarda
dos minerais ao longo de uma cadeia de aprovisionamento.
Zonas de conflito ou de alto risco – Zonas identificadas pela existência de conflitos
armados, violência generalizada, nomeadamente violência gerada por redes criminosas, ou

61 Ver Capítulo I, n.º 2, das Diretrizes da OCDE para as Empresas Multinacionais (2011).
62 Ver Felix Hruschka e Cristina Echavarría, Rock-Solid Chances for Responsible
Artisanal Mining, Alliance for Responsible Mining Series on Responsible ASM
n.º 3, 2011.
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outros riscos de danos humanos graves e generalizados. Os conflitos armados podem
assumir diversas formas, apresentando ou não um caráter internacional, com o
envolvimento de dois ou mais Estados, ou consistir em guerras de libertação, insurreições
ou guerras civis. Zonas de alto risco são aquelas onde existe um elevado risco de conflitos
e abusos generalizados ou graves, tal como definidos no n.º 1 do anexo II do Guia. Tais
zonas caracterizam-se frequentemente por instabilidade política ou repressão, fragilidade
das instituições, insegurança, colapso das infraestruturas civis, violência generalizada e
violações do direito nacional ou internacional.
O «apoio direto ou indireto» a grupos armados não estatais ou a forças de segurança
públicas ou privadas através da extração, do transporte, do comércio, do tratamento ou da
exportação de ouro, inclui, entre outros, adquirir minerais, efetuar pagamentos ou fornecer
assistência logística ou equipamentos a grupos armados não estatais ou aos seus
63

associados, que :
i)

controlem ilegalmente as minas ou as vias de transporte, os locais onde o ouro é
64

comercializado e os intervenientes a montante na cadeia de aprovisionamento ; e/ou
ii)

65

tributem ilegalmente ou se dediquem à extorsão de dinheiro ou ouro nos pontos de
acesso às minas, nas vias de transporte ou nos locais onde o ouro é comercializado;
e/ou

iii)

tributem ilegalmente ou exerçam extorsão sobre intermediários, empresas de
exportação ou comerciantes internacionais.
Dever de diligência – O exercício do dever de diligência é um processo contínuo,

proativo e reativo através do qual as empresas podem identificar, prevenir, atenuar e
prestar contas sobre a forma como respondem aos impactos negativos reais e potenciais
das suas atividades como parte integrante dos seus sistemas de tomada de decisões e
gestão dos riscos. O dever de diligência pode ajudar as empresas a certificar-se de que
respeitam os princípios do direito internacional e cumprem o disposto nas legislações

63 O termo «associados» inclui os negociantes, os agentes de consolidação, os
intermediários e outros intervenientes na cadeia de aprovisionamento que colaboram
diretamente com os grupos armados para facilitar a extração, o comércio ou o
tratamento do ouro.
64 Entende-se por «controlo» das minas, das vias de transporte, dos locais onde o ouro é
comercializado e dos intervenientes a montante da cadeia de aprovisionamento: i) a
supervisão da extração, incluindo a concessão de acesso às minas, e/ou a
coordenação a jusante das vendas a intermediários, empresas de exportação ou
comerciantes internacionais; ii) o recurso a quaisquer formas de trabalho forçado ou
obrigatório para extrair, transportar, comercializar ou vender ouro; ou iii) o exercício das
funções de administrador ou dirigente de empresas ou minas a montante, ou a posse
de participações ou outros interesses económicos em tais empresas ou minas.
65 Entende-se por «extorquir» em minas, vias de transporte, pontos onde o ouro é
comercializado ou empresas a montante o ato de exigir, sob ameaça de violência ou
qualquer outra sanção, e sem que a pessoa visada os tenha oferecido voluntariamente,
montantes de dinheiro ou ouro, muitas vezes em contrapartida da concessão de
acesso para explorar a mina ou utilizar as vias de transporte, ou para transportar,
comprar ou vender ouro.
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nacionais, nomeadamente nas que regem o comércio ilícito de minerais, e nas resoluções
de sanções das Nações Unidas.

FONTES DE OURO
Para efeitos do presente Guia, há três fontes possíveis de ouro e de materiais auríferos,
em relação às quais se recomenda que o dever de diligência seja exercido de forma
diferente:
1) OURO EXTRAÍDO – Ouro proveniente das minas (minas em média e grande escala
ou minas artesanais e/ou em pequena escala) e que nunca foi refinado. A origem deste
ouro é a mina de onde foi extraído. As subcategorias do ouro extraído, antes de ser
refinado, são as seguintes:
• Ouro aluvial - Ouro recém-extraído de depósitos de areia e gravilhas, a maioria das
vezes em cursos de água ou próximos destes, geralmente sob a forma de fragmentos
de ouro muito pequenos mas visíveis. O ouro aluvial apresenta-se geralmente sob a
forma de «pó» e, ocasionalmente, de pepitas, nas quais o ouro já assume uma forma
concentrada, fácil de transportar, e pode ser facilmente fundido e/ou semirrefinado em
pequenos lingotes (normalmente com uma pureza de 85 % a 92 %). O ouro aluvial sob
todas estas formas tem de ser refinado antes de ser utilizado em lingotes ou joias, mas
em regra pode ser diretamente refinado, sem outras operações intermédias de
concentração ou transformação.
• Minério de ouro – Rocha ou gravilha que contém uma concentração de ouro com valor
económico. Esta concentração pode ser muito reduzida em peso, por exemplo, 1 grama
de ouro por tonelada de minério, mas ser ainda assim economicamente rentável na
exploração mineira industrial em média e grande escala. O minério de ouro, devido ao
seu volume e peso, não é normalmente transportado para longe da mina para ser
transformado.
• Concentrado de ouro – Produto intermédio resultante do tratamento do minério de ouro
para aumentar a sua concentração, mas que ainda necessita de um tratamento
intermédio para produzir ouro doré. Habitualmente, o concentrado de ouro é
transportado para uma fundição situada nas proximidades a fim de produzir ouro doré.
• Ouro doré – Barra de liga metálica de ouro recém-extraído, geralmente obtida no termo
de um longo processo de transformação dos minérios e da sua fundição, realizado em
minas de média e grande escala, para obter uma concentração elevada (normalmente
com uma pureza de 85 % a 90 %). Sob esta forma o ouro extraído não tem qualidade
comercial e tem de ser depois transportado para uma refinaria onde é diretamente
refinado, sem qualquer transformação intermédia adicional.
• Subproduto de extração – Ouro produzido a partir da exploração mineira de outros
metais, por exemplo, a partir do minério de cobre sulfurado, de que o ouro pode ser um
constituinte residual. Quando o ouro é um subproduto, o outro metal, mais importante, é
tratado e refinado primeiramente e só depois o ouro é extraído e refinado a partir do
resíduo final do primeiro metal, como, por exemplo, as lamas de células eletrolíticas
resultantes do tratamento do cobre.
• Ouro EMLE – Ouro que foi produzido por explorações mineiras em média e grande
escala (ver definição de exploração mineira em média e grande escala).
• Ouro EMAPE - Ouro que foi produzido por explorações mineiras artesanais e em
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pequena escala (ver definição de exploração mineira artesanal e em pequena escala).

FONTES DE OURO (cont.)
2) OURO RECICLÁVEL – Ouro já refinado (designadamente ouro de utilização final,
pós-consumo ou investimento, ou produtos que contêm ouro, resíduos de metais e materiais
resultantes da refinação e do fabrico de produtos), que é devolvido a uma refinaria ou a outro
transformador intermédio a jusante para iniciar um novo ciclo de vida como «ouro reciclado».
Considera-se como origem do ouro reciclável o ponto da cadeia de aprovisionamento em que
o ouro é devolvido à refinaria ou a outro transformador intermédio ou reciclador a jusante. O
ouro reciclável tem as seguintes subcategorias:
•

Ouro reciclável não tratado – Ouro reciclável ainda sob a sua forma de origem e/ou de
resíduo de fabrico, antes de ser devolvido para transformação e refinação (por exemplo,
lingotes, peças de joalharia, ornamentos, moedas, aparas de maquinação, etc.).

•

Ouro reciclável fundido – Ouro reciclável que foi fundido como primeiro processo de
reciclagem e moldado em barras rudimentares ou noutra forma com dimensões indefinidas
e pureza variável.

•

Subproduto industrial – Um material produzido durante a transformação de outro material
e que, embora não seja o produto principal pretendido, constitui um material útil distinto. Por
exemplo, a refinação de ouro cria, com frequência, subprodutos de baixo valor como as
poeiras do forno, cadinhos gastos e resíduos de varredura.
3) RESERVAS DE OURO COBERTAS POR DIREITOS ADQUIRIDOS – Produtos de

investimento em ouro (lingotes, barras, moedas e ouro granulado embalado em recipientes
selados) guardados em cofres-fortes de bancos de metais preciosos, cofres-fortes de bancos
centrais, bolsas de valores e refinarias, com uma «data verificável» anterior a 1 de janeiro de
2012, que não estão sujeitos a obrigações de informação sobre a sua origem. Incluem as
reservas detidas por terceiros em nome das entidades enumeradas.
•

Data verificável: Uma data que pode ser verificada através da inspeção física de carimbos
datadores apostos nos produtos e/ou de listas de inventário.
Ouro misturado – Ouro proveniente de múltiplas fontes (p.ex., ouro extraído e ouro

reciclável). O dever de diligência deve ser exercido em relação a essas fontes em
conformidade com as recomendações formuladas no presente suplemento e com o direito
internacional e cumprir as leis nacionais, inclusive as que regem o comércio ilícito de minerais
e as sanções das Nações Unidas.

«Boa entrega» – Norma de especificações físicas para o ouro refinado e para as
capacidades das refinarias de ouro, aceite num mercado bolsista ou fora de bolsa («OTC»)
(por exemplo, a London Good Delivery).
Programa setorial – Para efeitos do presente Guia, este termo designa uma iniciativa
ou um programa criado e gerido por uma organização setorial, ou uma iniciativa setorial
semelhante, com o intuito de apoiar e promover a totalidade ou parte das recomendações do
presente Guia. O programa setorial pode fazer parte de atividades mais vastas da
organização, que abranjam outros objetivos. Qualquer referência feita no presente Guia às
atividades e/ou iniciativas pertinentes de um programa setorial é entendida no sentido de que
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tais atividades e/ou iniciativas estão em conformidade com o Guia.
Mecanismo institucionalizado – Para efeitos do presente Guia, este termo designa uma
organização criada e composta por representantes dos governos, da indústria e da sociedade
civil, com o mandato de apoiar e promover a totalidade ou parte das recomendações do
presente Guia. Qualquer referência feita no presente Guia às atividades e/ou iniciativas
pertinentes de um mecanismo institucionalizado é entendida no sentido de que tais atividades
e/ou iniciativas estão em conformidade com o Guia.
Exploração mineira artesanal e em pequena escala legítima: A legitimidade da
exploração mineira artesanal e em pequena escala é um conceito difícil de definir porque
envolve uma série de fatores específicos de cada situação (ver apêndice). Para efeitos do
presente Guia, considera-se legítima, entre outras, a exploração mineira artesanal e em
pequena escala que esteja conforme com a legislação aplicável.

66

Quando o quadro jurídico

aplicável não é respeitado, ou na ausência de um tal quadro, a apreciação da legitimidade da
exploração mineira artesanal e em pequena escala terá em conta os esforços de boa-fé
envidados pelos mineiros e empresas artesanais e em pequena escala para operarem dentro
do quadro jurídico aplicável (caso exista), bem como o seu empenho em aproveitar as
oportunidades de formalização que vão ficando disponíveis (tendo em atenção que, na
maioria dos casos, as capacidades, as aptidões técnicas e os recursos financeiros de que os
mineiros artesanais e em pequena escala dispõem para o efeito são poucos ou inexistentes).
Em qualquer caso, uma exploração mineira artesanal e em pequena escala, à semelhança de
qualquer outra exploração mineira, não pode ser considerada legítima se contribuir para
conflitos e abusos graves associados à extração, ao transporte ou ao comércio de minerais,
tal como definidos no anexo II do Guia.
Sistema de gestão – Processos e documentos de gestão que, coletivamente, constituem
um quadro sistemático que permite assegurar que as tarefas são executadas de forma
correta, coerente e eficaz de modo a alcançar os resultados desejados e a favorecer uma
melhoria contínua do desempenho.
Exploração mineira em média e grande escala (EMLE) – Para efeitos do presente Guia,
a exploração mineira em média e grande escala designa as atividades de extração de ouro
que não são consideradas artesanais ou em pequena escala.
Reciclador – Um indivíduo ou uma entidade que não é uma refinaria, tal como a seguir
se define, e que recolhe, consolida e/ou transforma ouro reciclável ou resíduos de ouro,
submetendo-os, por exemplo, a amostragens e testes, antes de serem refinados e iniciarem
um novo ciclo de vida.
Refinaria – Este termo refere-se a uma pessoa singular ou coletiva que purifica o ouro
até este atingir um grau de qualidade comercializável, removendo outras substâncias do ouro
doré, do ouro aluvial, do ouro reciclável ou dos resíduos de ouro, bem como de outros
materiais que contenham ouro.
66 Ver Vision for Responsible Artisanal and Small-scale Mining in Alliance for Responsible
Mining (Echavarria, C. et. al. Eds.), (2008) The Golden Vein - A guide to responsible
artisanal and small-scale mining. ARM Series on Responsible ASM n.º 1. Medellin.
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Fornecedor – Termo que designa qualquer indivíduo ou organização considerada como
sendo participante na cadeia de aprovisionamento para o fornecimento de ouro e de materiais
que contenham ouro.
Cadeia de aprovisionamento – Este termo refere-se ao conjunto de atividades,
organizações, intervenientes, tecnologias, informações, recursos e serviços que intervêm na
circulação do ouro desde a fonte até aos consumidores finais.
Cadeia de aprovisionamento e empresas a montante – Entende-se por «cadeia de
aprovisionamento a montante» a parte da cadeia de aprovisionamento em ouro que vai
da mina às refinarias. As «empresas a montante» incluem os mineiros (empresas
artesanais e em pequena escala ou empresas de produção de ouro em média e grande
11

escala) , os comerciantes locais de ouro ou os exportadores do país de origem do ouro,
os transportadores, os comerciantes internacionais de ouro extraído/reciclável e as
refinarias. Não se exige que produtores de ouro artesanais e em pequena escala, como
os mineiros independentes e os grupos de trabalho informais ou as comunidades de
mineiros artesanais, incluídos nas empresas a montante, exerçam o dever de diligência
tal como se recomenda no presente Guia, embora sejam incentivados a continuar a
associar-se aos esforços de diligência dos seus clientes e a formalizar a sua atividade
de modo a poderem exercer o dever de diligência no futuro.
Cadeia de aprovisionamento e empresas a jusante – Entende-se por «cadeia de
aprovisionamento a jusante» a parte da cadeia de aprovisionamento em ouro que vai
das refinarias aos retalhistas. Nas empresas a jusante incluem-se os comerciantes de
ouro refinado e os mercados do ouro, os bancos de metais preciosos e as bolsas de
valores ou outras entidades que guardam ouro nos seus próprios cofres-fortes, os
fabricantes e retalhistas de joias, e outras empresas que utilizam ouro no fabrico de
produtos (p.ex., fabricantes e retalhistas de equipamentos eletrónicos ou dispositivos
médicos).
Dever de diligência na cadeia de aprovisionamento: No que diz especificamente respeito
ao exercício do dever de diligência para cadeias de aprovisionamento responsáveis em
minerais, o dever de diligência baseado nos riscos refere-se às medidas que as empresas
devem tomar para identificar, prevenir e atenuar os impactos negativos reais e potenciais,
certificando-se de que respeitam os direitos humanos e não contribuem para os conflitos

67 68
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através das atividades que desenvolvem na cadeia de aprovisionamento .

67 Para evitar dúvidas, estas orientações incluem os mineiros, as empresas de
transformação e as refinarias detidas ou de outro modo controladas ou dirigidas pelo
Estado ou por outras entidades públicas.
68 Tal como definidos no anexo II do Guia da OCDE sobre o Dever de Diligência.
69 Diretrizes da OCDE para as Empresas Multinacionais (OCDE, 2011); Instrumento da
OCDE de sensibilização para os riscos, destinado a empresas multinacionais em zonas
de má governação, (OCDE, 2006); Princípios orientadores relativos às empresas e aos
direitos humanos: Aplicação do quadro das Nações Unidas «Proteger, Respeitar e
Reparar», 21 de março de 2011 (A/HRC/17/31).
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Figura 2. Riscos da cadeia de aprovisionamento em ouro proveniente de zonas de conflito ou de alto risco
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FASE 1: ESTABELECER SISTEMAS DE GESTÃO EMPRESARIAL
SÓLIDOS
OBJETIVO: Assegurar que os sistemas de gestão e de diligência existentes nas empresas
da cadeia de aprovisionamento em ouro são estruturados de modo a favorecer o
exercício eficaz do dever de diligência.

SECÇÃO I — RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA TODAS AS EMPRESAS
DA CADEIA DE APROVISIONAMENTO EM OURO
A. Adotar uma política para a cadeia de aprovisionamento que
permita identificar e gerir os riscos associados ao ouro
suscetível de ser proveniente de zonas de conflito ou de alto
risco e comprometer-se a respeitá-la. Esta política deve incluir, para todas
as empresas da cadeia de aprovisionamento:
1. Um compromisso político que defina princípios e normas comuns para cadeias de
aprovisionamento responsáveis em ouro proveniente de zonas de conflito ou de alto
risco, com base nos quais a empresa possa avaliar-se a si própria e às atividades e
relações dos fornecedores. Esta política deve respeitar as normas enunciadas no
modelo de política em matéria de cadeias de aprovisionamento constante do anexo II do
Guia.
2. Um processo de gestão claro e coerente para assegurar que os riscos são
adequadamente geridos. A empresa deve cumprir as fases e recomendações relativas
ao dever de diligência indicadas para os diversos níveis identificados no presente
suplemento.

B. Estruturar os sistemas de gestão interna de modo a fomentar o
exercício do dever de diligência na cadeia de aprovisionamento.
As empresas da cadeia de aprovisionamento devem:
1. Atribuir a quadros superiores da empresa, dotados da competência, dos conhecimentos
e da experiência necessários, a autoridade e a responsabilidade de supervisionar o
processo de diligência na cadeia de aprovisionamento.
2. Assegurar a disponibilidade dos recursos necessários para apoiar o funcionamento e o
acompanhamento desses processos.
3. Instituir uma estrutura organizativa e métodos de comunicação que garantam a
transmissão de informações essenciais, incluindo a política da empresa, aos
trabalhadores e aos fornecedores em causa. Deve ser disponibilizada formação
adequada e as empresas podem recorrer aos módulos de formação elaborados no
âmbito de programas setoriais ou de mecanismos institucionalizados.
4. Garantir a responsabilização interna no que respeita à aplicação do processo de
diligência na cadeia de aprovisionamento.
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C. Estabelecer um sistema de transparência, recolha de
informações e controlo sobre a cadeia de aprovisionamento em
ouro.
1. Criar documentos e registos internos dos processos de diligência na cadeia de
aprovisionamento, bem como das respetivas conclusões e das decisões deles
resultantes. Estas medidas incluirão a Fase 1 do exercício do dever de diligência e
qualquer outra atividade de diligência que seja realizada relativamente às cadeias de
aprovisionamento em ouro proveniente de zonas de conflito ou de alto risco (Fases 2 a
5).
2. Manter um inventário interno e documentos relativos às transações que possam ser
consultados e utilizados para identificar retrospetivamente as entradas e saídas de ouro
e/ou servir de base a um sistema de cadeia de custódia (ver Fase 3 (B)). Estes deverão
incluir os seguintes elementos:
a) Informações relativas à forma, ao tipo e à descrição física do ouro e dos materiais
auríferos, como, por exemplo, minério de ouro, concentrado de ouro, ouro doré, ouro
aluvial, ouro reciclável, lingotes de ouro, matérias-primas e/ou produtos de joalharia,
componentes eletrónicos e soluções para banhos de ouro, etc. (ver secção
«Definições» do presente suplemento).
b) Informações fornecidas pelo fornecedor sobre o peso e a composição do ouro e dos
materiais auríferos de entrada, e os resultados da determinação do peso e da
composição do ouro à entrada e à saída.
c) Informações sobre o fornecedor, incluindo os dados recolhidos no âmbito do dever
de diligência relativo ao conhecimento dos parceiros, em conformidade com as 40
70

recomendações do Grupo de Ação Financeira (GAFI) .
d) Números de referência únicos para cada entrada e saída.
e) Datas das entradas e saídas, compras e vendas.
3. Efetuar e receber os pagamentos relativos ao ouro através das vias bancárias oficiais
sempre que estas estejam razoavelmente disponíveis. Evitar, sempre que possível, as
compras em numerário e garantir que todas as compras em numerário que sejam
inevitáveis possam ser verificadas documentalmente.
4. Cooperar inteiramente e de forma transparente com os organismos responsáveis pela
aplicação da lei no que diz respeito às transações de ouro. Permitir que os funcionários
aduaneiros acedam a informações completas sobre todas as remessas que atravessem
fronteiras internacionais ou relativamente às quais tenham competência a outros títulos.
5. Conservar as informações recolhidas acima enumeradas por um período mínimo de
cinco anos, de preferência numa base de dados informatizada.

70 Ver as 40 Recomendações do Grupo de Ação Financeira (GAFI) (2003). Ver também,
Grupo de Ação Financeira, RBA Guidance for Dealers in Precious Metal and Stones
(2008).
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D.
Reforçar o diálogo das empresas com os seus
fornecedores. As empresas da cadeia de aprovisionamento devem procurar
influenciar os seus fornecedores para que estes se comprometam a respeitar uma
política conforme com o disposto no anexo II e com os processos de diligência
descritos no presente Guia. Para o efeito, a empresa deve:
1. Procurar estabelecer relações duradouras com os fornecedores, a fim de desenvolver
relações de aprovisionamento responsável com estes.
2. Comunicar aos fornecedores as expectativas em matéria de dever de diligência para
cadeias de aprovisionamento responsáveis de ouro proveniente de zonas de conflito ou
de alto risco, em conformidade com o anexo II do Guia e o presente suplemento. Em
especial, as empresas devem comunicar-lhes que esperam que os seus fornecedores
definam uma estratégia de gestão dos riscos para os riscos identificados na cadeia de
aprovisionamento, em conformidade com o anexo II do Guia.
3. Incorporar a política para a cadeia de aprovisionamento em contratos comerciais e/ou
71

acordos escritos com os fornecedores, que possam ser aplicados e controlados .
4. Ponderar formas de apoiar e reforçar as capacidades dos fornecedores para melhorar o
72

desempenho e respeitar a política da empresa para a cadeia de aprovisionamento .
5. Empenhar-se na gestão dos riscos, a qual pode incluir a elaboração de planos de
melhorias mensuráveis, em conjunto com os fornecedores e com a participação, se tal
for considerado pertinente e adequado, dos organismos da administração local e
central, de organizações internacionais e da sociedade civil, no âmbito dos esforços de
73

atenuação dos riscos .

E. Criar um mecanismo de tratamento de reclamações a nível da
empresa e/ou da mina
Em função da sua posição na cadeia de aprovisionamento, as empresas devem:
1. Desenvolver um mecanismo de alerta precoce que permita que as partes interessadas
(pessoas afetadas ou denunciantes) expressem as suas preocupações a respeito das
circunstâncias de extração, comércio, tratamento e exportação de ouro numa zona de
conflito ou de alto risco. Deste modo, a empresa poderá ser alertada para os riscos
existentes na sua cadeia de aprovisionamento, complementarmente às suas próprias
avaliações factuais e dos riscos.
2. Criar tal mecanismo diretamente ou através de acordos de colaboração com outras
empresas ou organizações, tais como um programa setorial ou um mecanismo
institucionalizado, ou recorrendo a um perito ou organismo externo (por exemplo, o
provedor de justiça).

71 Ver Fases 2 a 5 para informações sobre o controlo dos fornecedores e a gestão dos
casos de incumprimento.
72 Ver Fase 3, «Atenuação dos riscos».
73 Ver Fase 3, «Atenuação dos riscos».
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SECÇÃO II – RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS
A. Para empresas de exploração mineira de ouro em média e

grande escala e de exploração mineira artesanal e em pequena
escala:
1. Atribuir um número de referência único a cada produto, por exemplo, barra de ouro
doré, ou recipiente de ouro aluvial, e apor e/ou gravar esse número de referência de
modo que a sua adulteração ou supressão seja visível.
2. Adotar práticas de segurança física do ouro, tais como a sua expedição em caixas de
segurança seladas, de modo que a alteração ou a remoção do conteúdo durante o
transporte sejam visíveis. Em zonas de conflito ou de alto risco, tais práticas de
segurança física devem ser verificáveis por terceiros adequados e de confiança (por
exemplo, autoridades aduaneiras, auditores independentes, programas setoriais ou
mecanismos institucionalizados).
3. Apoiar a aplicação dos princípios e critérios estabelecidos no âmbito da Iniciativa para a
74

Transparência das Indústrias Extrativas (ITIE) .

B. Para os exportadores locais, os recicladores e os comerciantes

internacionais de ouro extraído e ouro reciclável:
1. Atribuir um número de referência interno único a cada entrada e saída, por barra, lingote
e/ou lote de ouro aceite e produzido, e apor e/ou gravar esse número de referência em
todos os produtos de modo que a sua adulteração ou supressão seja visível.
2. Coordenar e apoiar as práticas de segurança física utilizadas pelas outras empresas a
montante. Comunicar imediatamente quaisquer indícios de adulteração das remessas e
garantir que as respetivas embalagens só podem ser abertas e os seus selos
quebrados por pessoal autorizado.
3. Sujeitar todas as remessas a uma inspeção preliminar da sua conformidade com as
informações prestadas pelo fornecedor sobre os tipos de ouro, tais como ouro aluvial,
ouro doré, ouro reciclável não transformado ou ouro reciclável fundido. Verificar as
informações sobre o peso e a qualidade fornecidas pelo produtor e/ou expedidor do
ouro e registar essa verificação. Comunicar imediatamente ao serviço de segurança
interna e aos responsáveis da empresa pelo exercício do dever de diligência qualquer
incoerência detetada entre a inspeção inicial de uma remessa e as informações
fornecidas pelo expedidor, sem tomar quaisquer outras medidas até a incoerência ser
resolvida.
4. Isolar e garantir a segurança física de qualquer remessa relativamente à qual exista
uma incoerência não esclarecida.
5. Sempre que possível, procurar negociar diretamente com os produtores legítimos de

74 Para informações sobre a ITIE, ver http://eiti.org/. Para um guia sobre a forma como as
empresas podem apoiar a ITIE, ver http://eiti.org/document/businessguide.
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ouro de exploração artesanal e em pequena escala, ou com os seus representantes, a
fim de excluir o ouro oferecido por pessoas que os exploram.

C. Para as refinarias:
1. Atribuir um número de referência interno único a cada entrada e saída, por barra, lingote
e/ou lote de ouro aceite e produzido, o qual deverá corresponder a todas as
informações recolhidas sobre esse ouro de entrada e de saída ou obtidas no âmbito do
exercício do dever de diligência, incluindo as informações relativas ao «conhecimento
dos parceiros» e à origem do ouro.
2. Coordenar e apoiar as práticas de segurança física utilizadas pelas outras empresas a
montante. Comunicar imediatamente quaisquer indícios de adulteração das remessas e
garantir que as respetivas embalagens só podem ser abertas e os seus selos
quebrados por pessoal autorizado.
3. Sujeitar todas as remessas a uma inspeção preliminar da sua conformidade com as
informações prestadas pelo fornecedor sobre os tipos de ouro, tais como ouro aluvial,
ouro doré, ouro reciclável não transformado ou ouro reciclável fundido. Verificar as
informações sobre o peso e a qualidade fornecidas pelo produtor e/ou expedidor do
ouro e registar essa verificação.
4. Comunicar imediatamente ao serviço de segurança da refinaria e aos responsáveis da
empresa pelo exercício do dever de diligência qualquer incoerência detetada entre a
inspeção inicial de uma remessa e as informações fornecidas pelo expedidor, sem
tomar quaisquer outras medidas até a incoerência ser resolvida.
5. Isolar e garantir a segurança física de qualquer remessa relativamente à qual exista
uma incoerência não esclarecida.
6. Registar e tornar todos os produtos de ouro identificáveis, por exemplo, gravando nos
próprios produtos e/ou apondo ao material de embalagem, de modo que a sua
adulteração ou remoção seja visível, as seguintes informações:
a) Nome e/ou carimbo/logótipo da refinaria.
b) Ano de refinação/produção.
c) Uma referência única atribuída a cada produto (por exemplo, números de série,
identificação eletrónica ou outros meios exequíveis).

D. Para os bancos de metais preciosos:
1. Elaborar inventários de todo o ouro guardado em bancos de metais preciosos, que
contenham informações sobre a data em que cada peça de ouro foi recebida e o
75

respetivo expedidor . Os inventários devem incluir registos das reservas cobertas por
75 As informações completas habitualmente incluídas nos inventários são as seguintes:
nome do lote; data de receção; metal; tipo (por exemplo, barras de ouro de grande
dimensão); número de série; se é de «boa entrega» ou não; número total de paletes;
número total de artigos; peso atual; palete; barra; refinaria; peso bruto e composição.
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direitos adquiridos.
2. Sempre que possível, fornecer o ouro em conformidade com os pedidos dos clientes de
que este provenha de refinarias cujas práticas em matéria de diligência tenham sido
verificadas de forma independente e consideradas coerentes com o presente Guia.
3. Manter registos das informações gravadas no ouro e dos números das transações,
quando as empresas a jusante asseguram a entrega física do ouro.
4. Fornecer, mediante pedido, as informações gravadas no ouro e o número de transação
único às empresas diretamente a jusante que asseguram a entrega física desse ouro.

E. Para todas as outras empresas a jusante (por exemplo, utilizadores
a jusante de ouro e materiais auríferos e fabricantes de artigos que
contêm ouro):
1. Solicitar aos fornecedores que identifiquem a(s) refinaria(s) de ouro e produtos auríferos
a montante, quer diretamente quer através das marcas gravadas nos produtos de ouro
refinado, se as houver, ou com base nas informações fornecidas por outros
fornecedores de produtos ou bancos de metais preciosos a jusante.
2. Se a(s) refinaria(s) de ouro for(em) identificada(s), solicitar que se verifique se o dever
de diligência foi por esta(s) exercido em conformidade com o presente suplemento.
Sempre que possível, procurar referências a auditorias reconhecidas no âmbito de
programas setoriais ou de mecanismos institucionalizados que integrem nos respetivos
protocolos de auditoria as normas e os processos constantes do Guia.
3. Transmitir aos clientes a jusante as informações relativas à identificação da(s)
refinaria(s) de materiais auríferos e produtos de ouro a montante.
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FASE 2: IDENTIFICAR E AVALIAR OS RISCOS EXISTENTES NA
CADEIA DE APROVISIONAMENTO
OBJETIVO: Identificar e avaliar os riscos relacionados com as circunstâncias de extração,
consolidação, transporte, comercialização e exportação de ouro proveniente de zonas de
conflito ou de alto risco.
As empresas da cadeia de aprovisionamento em ouro devem utilizar o sistema de
gestão empresarial sólido estabelecido na Fase 1 para identificar e avaliar os riscos de que
o ouro que produzem ou compram através das suas cadeias de aprovisionamento esteja a
contribuir para conflitos ou violações graves dos direitos humanos.
Todas as empresas podem cooperar na execução das recomendações formuladas
nesta secção através de iniciativas conjuntas. No entanto, continuam a ser individualmente
responsáveis pelo exercício do seu dever de diligência e devem garantir que todos os
trabalhos realizados em conjunto têm devidamente em conta as circunstâncias específicas
de cada empresa.

SECÇÃO I – AVALIAÇÃO DOS RISCOS PARA AS EMPRESAS DE
EXPLORAÇÃO MINEIRA EM MÉDIA E GRANDE ESCALA E AS
EMPRESAS ARTESANAIS E EM PEQUENA ESCALA («PRODUTORES
DE OURO»)
A. Determinar se o produtor de ouro extrai ou transporta ouro numa
zona de conflito ou de alto risco («operações assinaladas como
sensíveis»). Para o efeito, analisar a situação de cada local de origem e de
76

transporte do ouro, com base em dados factuais provenientes de fontes credíveis , e
envidar esforços de boa-fé para chegar a conclusões razoáveis com base na definição
de zonas de conflito ou de alto risco apresentada na introdução ao presente
suplemento.
1. Se, com base nas informações recolhidas na Fase 1, o produtor de ouro puder
determinar de forma satisfatória que não extrai nem transporta ouro numa zona de
conflito ou de alto risco, não é obrigado a exercer qualquer dever de diligência adicional.
Os sistemas de gestão estabelecidos na Fase 1 devem ser mantidos e regularmente
revistos.

76 Analisar relatórios de investigação provenientes de governos, organizações
internacionais, ONG e meios de comunicação social, bem como mapas, relatórios das
Nações Unidas e resoluções de sanções do Conselho de Segurança das Nações
Unidas, estudos setoriais sobre a extração de minerais, o seu impacto nos conflitos e
os danos causados aos direitos humanos ou ao ambiente do potencial país de origem,
ou outras declarações públicas (p.ex., de fundos de pensões éticos). As empresas
devem consultar igualmente os critérios e indicadores de zonas de conflito ou de alto
risco desenvolvidos no âmbito de iniciativas multilaterais, incluindo os trabalhos em
curso relacionados com a execução do presente Guia sob a égide da OCDE.
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2. Se o produtor de ouro determinar que produz ou transporta ouro numa zona de conflito
ou de alto risco, deve avançar para a Fase 2 (B).

B. Determinar também se o produtor de ouro compra ouro (por
exemplo, extraído de forma artesanal e em pequena escala) que
possa ser proveniente de uma zona de conflito ou de alto risco. Para
o efeito:
1. Identificar todas as minas e/ou fundições de minas onde o produtor compra ouro
extraído de outras fontes, que possam incluir ouro EMAPE.
2. Examinar as informações produzidas na Fase 1, no âmbito do «conhecimento dos
parceiros», sobre esses fornecedores e obter informações complementares sobre a
origem e o transporte das outras fontes de ouro extraído, com base em provas em
primeira mão provenientes de fontes credíveis.
3. Envidar esforços de boa-fé para identificar a presença de um dos seguintes «sinais de
alerta» na cadeia de aprovisionamento dessas outras fontes de ouro extraído.

Sinais de alerta referentes aos locais de origem e de trânsito do ouro:
O ouro é originário de uma zona de conflito ou de alto risco ou transitou por uma
tal zona.
O ouro provém alegadamente de um país em que as reservas ou existências
conhecidas, os recursos prováveis ou os níveis de produção de ouro previstos são
limitados (ou seja, os volumes de ouro declarados como sendo provenientes
desse país não se coadunam com as suas reservas conhecidas nem com os
níveis de produção previstos).
O ouro é alegadamente originário de um país por onde se sabe, ou há razões para
suspeitar, que transita ouro proveniente de zonas de conflito ou de alto risco.
O ouro é alegadamente originário de ouro reciclável ou de resíduos de ouro, ou
ainda de diversas fontes, e foi refinado num país onde se sabe, ou há razões para
suspeitar, que transita ouro proveniente de zonas de conflito ou de alto risco.
Em cada um destes motivos de alerta referentes aos locais de origem, o risco aumenta
quando as leis contra o branqueamento de capitais, as leis anticorrupção, os controlos
aduaneiros e outra legislação relevante em matéria de supervisão governamental são
insuficientemente aplicadas; há sistemas bancários informais em funcionamento e os
pagamentos em numerário são amplamente utilizados.

Sinais de alerta referentes aos fornecedores:
Os fornecedores ou outras empresas a montante conhecidas operam num dos
locais de origem ou de trânsito do ouro que apresentam os sinais de alerta acima
referidos, ou têm ações ou outros interesses nos fornecedores de ouro de um
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desses locais.
Há conhecimento de que, nos últimos 12 meses, os fornecedores ou outras
empresas a montante conhecidas se aprovisionaram em ouro proveniente de um
local de origem ou de trânsito de ouro assinalado como sensível.
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Situações de alerta:
Através das informações recolhidas na Fase 1, são identificadas anomalias ou
circunstâncias invulgares que suscitam suspeitas razoáveis de que o ouro pode
estar a contribuir para conflitos ou abusos graves associados à sua extração,
transporte ou comércio.
a) Não foram identificados sinais de alerta: Se o produtor de ouro puder determinar de
forma

satisfatória

que

estes

sinais

de

alerta

não

existem

na

cadeia

de

aprovisionamento, não é obrigado a exercer qualquer dever de diligência adicional em
relação a essa cadeia de aprovisionamento. Os sistemas de gestão estabelecidos na
Fase 1 devem ser mantidos e regularmente revistos.
b) Sinais de alerta identificados ou informações desconhecidas: Qualquer produtor de
ouro que identifique um sinal de alerta na sua cadeia de aprovisionamento em ouro, ou
que não possa razoavelmente excluir que nela exista um ou mais desses sinais, deve
avançar para a Fase 2 (C), infra.

C. Identificar as circunstâncias factuais das operações sensíveis,
em curso ou planeadas, do produtor de ouro e de outras fontes
de ouro.
1. Proceder a uma análise aprofundada da situação existente em todos os locais que
apresentam sinais de alerta e das práticas de diligência dos fornecedores assinalados
como sensíveis:
a) Analisar relatórios de investigação provenientes de governos, organizações
internacionais, ONG e meios de comunicação social, bem como mapas, relatórios
das Nações Unidas e resoluções de sanções do Conselho de Segurança das
Nações Unidas, estudos setoriais sobre a extração de minerais, o seu impacto nos
conflitos e os danos causados aos direitos humanos ou ao ambiente do potencial
país de origem, ou outras declarações públicas (p.ex., de fundos de pensões éticos).
b) Consultar um conjunto de organismos da administração local e central, organizações
da sociedade civil local, redes comunitárias, unidades de manutenção da paz das
Nações Unidas e fornecedores locais. Responder a perguntas específicas ou a
pedidos de esclarecimento apresentados pelas empresas cooperantes.
c) Determinar (incluindo através de pesquisa documental; visitas às instalações dos
fornecedores de ouro; controlos aleatórios de amostras dos registos de compras,
proporcionais aos riscos; e da análise e avaliação dos procedimentos e diretrizes em
matéria de compras e de luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento
do terrorismo, se aplicável) se os fornecedores a montante têm políticas e sistemas
de gestão conformes com o presente Guia e se tais políticas e sistemas de gestão
estão operacionais.
2. Criar equipas de avaliação no terreno. Os produtores de ouro cujas operações ou outras
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fontes de ouro extraído estejam sinalizadas como sensíveis devem criar uma equipa de
avaliação no terreno (a seguir designada «equipa de avaliação») para obter e manter
informações sobre as circunstâncias de extração, comércio, tratamento refinação e
exportação do ouro (ver infra). Os produtores de ouro continuam a ser individualmente
responsáveis por garantir que os dados necessários são recolhidos, mas podem facilitar
a recolha criando tal equipa em cooperação com os seus clientes ou com outras
empresas a montante na cadeia de aprovisionamento que se aprovisionem ou operem
nessas zonas, ou através de um programa setorial ou mecanismo institucionalizado. As
empresas, quando não for possível criar equipas «conjuntas» ou preferirem não
trabalhar em conjunto, devem realizar avaliações no terreno de forma independente. As
empresas e outras partes interessadas que constituam equipas de avaliação no terreno
deverão:
a) Tomar em consideração os seguintes fatores quando contribuírem para as
avaliações no terreno em conjunto com outras empresas: a dimensão da empresa
parceira e os recursos disponíveis para exercer o dever de diligência; a capacidade
de acesso de cada empresa a informações no terreno e a posição da empresa na
cadeia de aprovisionamento; e a fiabilidade do exercício do dever de diligência pela
empresa, demonstrada por uma verificação cruzada dos dados fornecidos pela
77

empresa sobre todas as entradas de ouro .
b) Assegurar que os avaliadores são independentes da atividade avaliada e estão
78

isentos de conflitos de interesses . Os avaliadores da empresa devem
comprometer-se a fazer um relatório fiel e rigoroso, a respeitar as mais elevadas
79

normas de ética profissional e a atuar com o «devido cuidado profissional» .
c) Garantir o nível de competência adequado, recorrendo a peritos com conhecimentos
e competências nas seguintes áreas: os contextos operacionais avaliados (p.ex.,
competências linguísticas, sensibilidades culturais, etc.), a natureza dos riscos
relacionados com os conflitos (p.ex., normas mencionadas no anexo II, direitos
humanos, direito internacional humanitário, corrupção, criminalidade financeira,
conflitos e financiamento das partes num conflito, transparência, etc.), a natureza e a
configuração da cadeia de aprovisionamento em ouro e as normas e os processos
constantes do presente Guia.
d) Facultar às equipas de avaliação o acesso às minas, aos intermediários, agentes de
consolidação e/ou transportadores sob o controlo ou a influência da empresa,
incluindo:

77 Por exemplo, no caso do ouro proveniente de minas de exploração em grande escala,
o produtor de ouro pode estar em melhor posição para recolher as informações
pertinentes na mina em causa, enquanto as outras empresas a montante asseguram
que as informações são recolhidas e mantidas em conformidade com o presente Guia
e recolhem informações adicionais sobre a situação existente entre os produtores e as
refinarias de ouro.
78 Artigo 4.º, ISO 19011: 2002
79 Artigo 4.º, ISO 19011: 2002
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i) o acesso físico às instalações, inclusive noutros países onde é provável que
ocorram transbordos ou alterações dos rótulos;
ii) o acesso aos livros, registos ou outros documentos relativos às práticas de
contratação pública, aos pagamentos de impostos, taxas e direitos, bem como aos
documentos relativos às exportações;
iii)

apoio logístico e assistência a nível local; segurança para

a própria equipa e para todas as suas fontes de informação.
e) Criar ou apoiar a criação, se for caso disso, de redes de acompanhamento a nível
local e/ou unidades de informação multilaterais para fornecerem informações à
equipa de avaliação. Rever os mapas interativos que indicam a localização das
minas, dos grupos armados, das rotas comerciais, dos bloqueios de estradas e dos
aeródromos e, se possível, completá-los ou criar outros novos.
3. EM RELAÇÃO AO OURO EMLE (EXTRAÍDO POR EMPRESAS DE EXPLORAÇÃO MINEIRA EM
MÉDIA E GRANDE ESCALA NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES ASSINALADAS COMO SENSÍVEIS
OU OURO EMLE COMPRADO A OUTRAS FONTES), a fim de determinar os riscos existentes,
recolher dados sobre as circunstâncias factuais em que decorre a extração, a transformação, o
comércio, o tratamento e a exportação (se aplicável) do ouro, os quais podem incluir:
a) A localização e a designação de todas as minas de ouro, relativamente a cada
produto.
b) A localização dos pontos onde o ouro é transformado, por exemplo, consolidado,
misturado, triturado, moído, concentrado e fundido em ouro doré ou ouro aluvial.
c) Os métodos de transformação e transporte do ouro.
d) A forma como o ouro é transportado e os métodos adotados para garantir a sua
integridade, tendo devidamente em conta as preocupações de segurança.
e) A localização das vias de transporte, dos pontos onde o ouro é comercializado e dos
pontos de exportação e importação onde as fronteiras são atravessadas (se
80

aplicável) .
f) A produção e capacidade atuais da(s) mina(s), uma análise comparativa da
capacidade da(s) mina(s) relativamente à produção registada e o registo de
eventuais discrepâncias.
g) A produção e a capacidade de transformação atuais da(s) fundição(ões) da(s)
80 Caso os transportadores não queiram divulgar estas informações por razões de
segurança, as empresas a montante devem certificar-se de que os transportadores
realizam uma avaliação dos riscos existentes nessas vias de transporte em
conformidade com o presente Guia. As empresas a montante devem solicitar aos
transportadores um relatório em que descrevam as conclusões da sua avaliação dos
riscos das vias de transporte (ou seja, os riscos identificados e as medidas tomadas
para os gerir). As empresas a montante devem elaborar relatórios sobre esses riscos
tal como indicado na Fase 5. Caso as empresas a montante não utilizem
transportadores ou tenham a possibilidade de obter informações sobre as vias de
transporte, devem proceder elas próprias à avaliação dessas vias e elaborar relatórios
sobre os riscos tal como indicado na Fase 5.
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mina(s) e uma análise comparativa da capacidade de transformação relativamente à
produção registada, bem como o registo de eventuais discrepâncias.
h) A identificação e as informações relativas ao «conhecimento dos parceiros» sobre
todos os terceiros prestadores de serviços que tratam o ouro (por exemplo, empresas
de logística, de transformação e de transporte) ou que prestam serviços de segurança
nas minas e ao longo das vias de transporte. A identificação deve incluir as medidas a
seguir enumeradas, mas o seu grau de aplicação deverá ser determinado em função
dos riscos existentes:
i) A identificação dos proprietários (incluindo os beneficiários efetivos) e a estrutura das
empresas (incluindo os nomes dos seus responsáveis e dirigentes);
ii) A identificação das empresas associadas, sucursais, empresas-mãe e filiais;
iii) A verificação da identidade das empresas através de documentos, dados ou
informações provenientes de fontes independentes e credíveis (por exemplo,
registos comerciais, extratos e atos de constituição);
iv) A verificação das informações constantes das listas de vigilância governamentais
(por exemplo, listas de sanções da ONU, listas de «nacionais especialmente
designados» do OFAC e pesquisa World-Check); v) A identificação de eventuais
ligações da empresa ao governo, a partidos políticos, aos meios militares, a redes
criminosas ou a grupos armados não estatais, incluindo quaisquer denúncias de
ligação a grupos armados não estatais e/ou a forças de segurança públicas ou
privadas.
i) As licenças de exploração, por exemplo, de extração e de exportação.
j) Todos os impostos, taxas ou direitos pagos ao governo relacionados com a extração, o
comércio, o transporte e a exportação de ouro.
k) Todos os pagamentos ou compensações a organismos e funcionários governamentais
em relação à extração, ao comércio, ao transporte e à exportação de ouro.
l) Todos os pagamentos a forças de segurança públicas ou privadas, ou a outros grupos
armados, em todos os pontos da cadeia de aprovisionamento a partir do local de
extração, exceto se tais pagamentos forem proibidos pela legislação aplicável.
m) Os serviços de segurança prestados nas minas, nas vias de transporte e em todos os
pontos onde o ouro é tratado ou transformado.
n) A formação do pessoal de segurança e a conformidade dessa formação com os
Princípios Voluntários em matéria de Segurança e Direitos Humanos.
o) A seleção e a avaliação dos riscos de segurança de todo o pessoal de segurança em
conformidade com os Princípios Voluntários em matéria de Segurança e Direitos
Humanos.
p) Militarização das minas, das vias de transporte e dos pontos onde o ouro é
comercializado e exportado.
q) As provas de quaisquer abusos graves (tortura, tratamento cruel, desumano e
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degradante, trabalho forçado ou obrigatório, as piores formas de trabalho infantil,
violações graves dos direitos humanos, crimes de guerra ou outras violações graves do
direito internacional humanitário, crimes contra a humanidade ou genocídio) cometidos
por qualquer das partes nas minas, nas vias de transporte e nos pontos onde o ouro é
comercializado e/ou transformado.
r) As informações sobre qualquer apoio direto ou indireto a grupos armados não estatais
ou forças de segurança públicas ou privadas (ver Definições).
s) Se for caso disso, o número e nome dos locais onde há mineiros artesanais e em
pequena escala a operar na concessão dos produtores de ouro, uma estimativa do
número de mineiros e uma avaliação da possibilidade de se considerar que estes estão
envolvidos numa exploração mineira artesanal e em pequena escala legítima (ver
Definições).
t) Se pertinente, os casos de relações conflituosas ou tensas entre os mineiros de
explorações em média e grande escala e os mineiros artesanais e em pequena escala.
u) Se pertinente, quaisquer casos, denúncias ou suspeitas de que o ouro proveniente da
exploração mineira artesanal e em pequena escala ou de outras fontes está a ser
introduzido nas operações de transformação do produtor de ouro (ou seja, na fundição
da mina) sem que este tenha disso conhecimento e/ou falsamente declarado como
tendo sido extraído pelo produtor de ouro.
4. EM RELAÇÃO AO OURO EMAPE (EXTRAÍDO POR EMPRESAS ARTESANAIS E EM
PEQUENA

ESCALA

EM

OPERAÇÕES

ASSINALADAS

COMO

SENSÍVEIS

OU

COMPRADO POR EMPRESAS DE EXPLORAÇÃO MINEIRA EM MÉDIA OU GRANDE
ESCALA), recolher provas das circunstâncias factuais da extração, da transformação, do
comércio, do tratamento, do transporte e da exportação de ouro (se for caso disso). As
empresas devem complementar as medidas que estão a tomar para recolher
progressivamente as informações a seguir enumeradas consultando a Fase 3 (C) e o
apêndice do presente suplemento para prestar assistência aos mineiros artesanais e em
pequena escala no estabelecimento de cadeias de aprovisionamento em ouro seguras,
transparentes e verificáveis:
a) A identificação dos fornecedores de todas as outras fontes de ouro extraído, através de
documentos, dados ou informações provenientes de fontes independentes e credíveis;
informações sobre as ligações desses fornecedores aos meios governamentais,
políticos ou militares, incluindo, nomeadamente, quaisquer denúncias de ligação a
grupos armados não estatais e/ou forças de segurança públicas ou privadas; e a área
geográfica de aprovisionamento desses fornecedores.
b) A(s) mina(s) de origem, as vias de transporte e os pontos onde o ouro é
comercializado.
c) A equipa ou associação de exploração mineira artesanal e uma avaliação da
possibilidade de se considerar que estas estão envolvidas numa exploração mineira
artesanal e em pequena escala legítima (ver Definições).
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d) Os métodos de transformação e transporte do ouro.
e) Os impostos, direitos e taxas pagos a organismos e funcionários governamentais.
f)

A identificação e as informações relativas ao «conhecimento dos parceiros» sobre
todos os terceiros prestadores de serviços que tratam o ouro (por exemplo, empresas
de logística, de transformação e de transporte) ou que prestam serviços de segurança
nas minas e ao longo das vias de transporte. A identificação deve incluir as seguintes
medidas, mas o seu grau de aplicação deverá ser determinado em função dos riscos
existentes:
i) A identificação dos proprietários (incluindo os beneficiários efetivos) e a estrutura das
empresas (incluindo os nomes dos seus responsáveis e dirigentes);
ii) A identificação das empresas associadas, sucursais, empresas-mãe e filiais;
iii) A verificação da identidade das empresas através de documentos, dados ou
informações provenientes de fontes independentes e credíveis (por exemplo,
registos comerciais, extratos e atos de constituição);
iv) A verificação das informações constantes das listas de vigilância governamentais
(por exemplo, listas de sanções da ONU, listas de «nacionais especialmente
designados» do OFAC e pesquisa World-Check);
v) A identificação de eventuais ligações da empresa ao governo, a partidos políticos,
aos meios militares, a redes criminosas ou a grupos armados não estatais, incluindo,
em particular, quaisquer denúncias de ligação a grupos armados não estatais e/ou a
forças de segurança públicas ou privadas.

g) Militarização das minas, das vias de transporte e dos pontos onde o ouro é
comercializado e exportado.
h) As provas de quaisquer abusos graves (tortura, tratamento cruel, desumano e
degradante, trabalho forçado ou obrigatório, as piores formas de trabalho infantil,
violações graves dos direitos humanos, crimes de guerra ou outras violações graves do
direito internacional humanitário, crimes contra a humanidade ou genocídio) cometidos
por qualquer das partes nas minas, nas vias de transporte e nos pontos onde o ouro é
81

comercializado e/ou transformado .
i) As informações sobre qualquer apoio direto ou indireto a grupos armados não estatais
ou forças de segurança públicas ou privadas através da extração, do transporte, do
comércio, do tratamento ou da exportação de ouro.
j) Os casos de relações conflituosas ou tensas entre os mineiros de explorações em
média e grande escala e os mineiros artesanais e em pequena escala.
k) Quaisquer casos, denúncias ou suspeitas de que o ouro proveniente de outras fontes
está a ser introduzido sem que os interessados disso tenham conhecimento na cadeia
de aprovisionamento em ouro e/ou é objeto de declarações fraudulentas.

81 Ver n.º 1 do anexo II do Guia da OCDE sobre o Dever de Diligência (2011).
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D. Avaliar os riscos existentes na cadeia de aprovisionamento.

Avaliar

as informações recolhidas e adquiridas através da identificação das circunstâncias factuais
da(s) cadeia(s) de aprovisionamento assinalada(s) como sensível ou sensíveis. A empresa
deve considerar razoavelmente como «risco» qualquer incoerência entre as informações
adquiridas e os seguintes elementos:
1. A política da empresa para as cadeias de aprovisionamento, em conformidade com o
82

anexo II do presente Guia .
2. As normas e processos relativos ao dever de diligência enunciados no presente Guia,
bem como as informações obtidas através da sua Fase 1.
3. As leis nacionais dos países onde a empresa está domiciliada ou cotada em bolsa (se
aplicável), dos países de onde o ouro poderá ser originário e dos países de trânsito ou
reexportação.
4. Os instrumentos jurídicos que regem as atividades e as relações comerciais das
empresas, como por exemplo os acordos com financiadores, subcontratantes e
fornecedores.
5. Outros instrumentos internacionais pertinentes, tais como as Diretrizes da OCDE para
as Empresas Multinacionais, o direito internacional em matéria de direitos humanos e o
direito internacional humanitário, bem como as recomendações e orientações
internacionais relativas à luta contra o branqueamento de capitais.

SECÇÃO II – AVALIAÇÃO DOS RISCOS RELATIVOS AOS
EXPORTADORES LOCAIS, RECICLADORES, COMERCIANTES
INTERNACIONAIS DE OURO EXTRAÍDO/RECICLÁVEL E REFINARIAS
A. Determinar a origem do ouro.

A avaliação dos riscos existentes numa cadeia

de aprovisionamento começa pela origem do ouro fornecido. Diferentes origens têm
diferentes riscos e exigem diferentes tipos de avaliações dos riscos (ver
Figura 1 - Riscos existentes na cadeia de aprovisionamento em ouro proveniente de
zonas de conflito e de alto risco na Introdução do suplemento). Todas as conclusões
sobre a origem do ouro devem ser baseadas nos esforços razoáveis e de boa-fé
envidados pela empresa, com base nas informações geradas na Fase 1, bem como
em provas em primeira mão suplementares (recolhidas através do diálogo com os
83

fornecedores e de pesquisas documentais), provenientes de fontes credíveis . Os
82 Ver Fase 1 (A) supra e anexo II.
83 Analisar relatórios de investigação provenientes de governos, organizações
internacionais, ONG e meios de comunicação social, bem como mapas, relatórios das
Nações Unidas e resoluções de sanções do Conselho de Segurança das Nações
Unidas, estudos setoriais sobre a extração de minerais, o seu impacto nos conflitos e
os danos causados aos direitos humanos ou ao ambiente do potencial país de origem,
ou outras declarações públicas (p.ex., de fundos de pensões éticos). As empresas
devem consultar igualmente os critérios e indicadores de zonas de conflito ou de alto
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exportadores de ouro locais, os comerciantes internacionais de ouro e as refinarias
devem avaliar e verificar as declarações dos fornecedores através de medidas

risco desenvolvidos no âmbito de iniciativas multilaterais.
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proporcionais ao risco, a fim de determinar de forma razoável a origem do ouro.
1. No caso do ouro extraído, a origem é a própria mina, quer se trate de uma mina
artesanal e em pequena escala ou de uma mina em média ou grande escala.
a) São exceção a esta regra os subprodutos de extração, tais como o ouro obtido a
partir da exploração mineira do cobre, um minério não abrangido pelo presente
84

Guia . Deve considerar-se que a origem do subproduto de extração ouro é o ponto
em que o ouro residual é pela primeira vez separado do seu minério de origem (por
exemplo, a refinaria). A refinaria deve garantir, no âmbito do seu dever de diligência,
que não são feitas falsas declarações para ocultar a origem do ouro recém-extraído
através de subprodutos de extração.
2. No caso do ouro reciclável, a origem é o ponto em que o ouro se torna reciclável (ou
seja, quando o ouro é recolhido para ser reintegrado na indústria do ouro a fim de
recuperar o seu valor metálico), por exemplo quando é revendido pela primeira vez a um
reciclador ou a uma refinaria de ouro. O ponto em que o ouro se torna reciclável, ou
seja, a sua nova origem como ouro reciclável, deve ser examinado no âmbito do dever
de diligência da refinaria, a fim de excluir falsas declarações que visem dissimular a
origem de ouro recém-extraído.
3. As reservas cobertas por direitos adquiridos, caso uma «data verificável» demonstre
que foram criadas sob a sua forma atual antes de 1 de janeiro de 2012, não requerem
uma determinação da sua origem. Só a presença de «sinais de alerta referentes aos
fornecedores» (ver infra) deve desencadear um exercício suplementar do dever de
diligência em relação aos fornecedores, a fim de assegurar que o comércio e a venda
dessas reservas não violam resoluções de sanções das Nações Unidas nem permitem
branquear capitais resultantes da venda de reservas de ouro em zonas de conflito ou de
alto risco ou relacionados com tal venda.

B. Identificar os sinais de alerta na cadeia de aprovisionamento em
ouro. Com base nas informações sobre a origem do ouro e nas informações obtidas
através da Fase 1 (incluindo todas as informações relativas ao «conhecimento dos
parceiros» sobre os fornecedores), as empresas devem identificar a presença de um
dos seguintes «sinais de alerta» numa cadeia de aprovisionamento em ouro extraído
ou reciclável, ou proveniente de reservas de ouro cobertas por direitos adquiridos:

Sinais de alerta referentes aos locais de origem e de trânsito do ouro:
O ouro é originário de uma zona de conflito ou de alto risco ou transitou por uma
tal zona.

84 Por exemplo, o ouro residual presente no minério de cobre sulfurado não leva à
produção de ouro sob uma forma distinta e independente desse minério até o cobre ser
totalmente refinado para dar lugar a cobre catódico 99,99 % puro. Nesse estado, o ouro
residual atinge uma concentração de cerca de 2 % nas lamas residuais de células
eletrolíticas, sendo as lamas vendidas a refinarias que delas extraem o ouro.
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O ouro provém alegadamente de um país em que as reservas ou existências
conhecidas, os recursos prováveis ou os níveis de produção de ouro previstos são
limitados (ou seja, os volumes de ouro declarados como sendo provenientes
desse país não se coadunam com as suas reservas conhecidas nem com os seus
níveis de produção previstos).
O ouro é alegadamente originário de um país por onde se sabe, ou há razões para
suspeitar, que transita ouro proveniente de zonas de conflito ou de alto risco.
O ouro é alegadamente originário de ouro reciclável ou de resíduos de ouro, ou
ainda de diversas fontes, e foi refinado num país onde se sabe, ou há razões para
suspeitar, que transita ouro proveniente de zonas de conflito ou de alto risco.
Em cada um destes motivos de alerta referentes aos locais de origem, o risco aumenta
quando as leis contra o branqueamento de capitais, as leis anticorrupção, os controlos
aduaneiros e outra legislação relevante em matéria de supervisão governamental são
insuficientemente aplicadas; há sistemas bancários informais em funcionamento e os
pagamentos em numerário são amplamente utilizados.

Sinais de alerta referentes aos fornecedores:
Os fornecedores ou outras empresas a montante conhecidas operam num dos
locais de origem ou de trânsito do ouro que apresentam os sinais de alerta acima
referidos, ou têm ações ou outros interesses nos fornecedores de ouro de um
desses locais.
Há conhecimento de que, nos últimos 12 meses, os fornecedores ou outras
empresas a montante conhecidas se aprovisionaram em ouro proveniente de um
local de origem ou de trânsito de ouro assinalado como sensível.

Situações de alerta:
Através das informações recolhidas na Fase 1, são identificadas anomalias ou
circunstâncias invulgares que suscitam suspeitas razoáveis de que o ouro possa
estar a contribuir para conflitos ou abusos graves associados à sua extração,
transporte ou comércio.
a) Não foram identificados sinais de alerta: Se o exportador local de ouro, o comerciante
internacional de ouro ou a refinaria conseguir determinar de forma razoável que não
existem estes sinais de alerta na cadeia de aprovisionamento, não é obrigado a exercer
qualquer

dever

de

diligência

suplementar

em

relação

a

essa

cadeia

de

aprovisionamento. Os sistemas de gestão estabelecidos na Fase 1 devem ser mantidos
e regularmente revistos.
b) Sinais de alerta identificados ou informações desconhecidas: Qualquer exportador local
de ouro, comerciante internacional de ouro ou refinaria que identifique um sinal de alerta
na sua cadeia de aprovisionamento em ouro, ou que não possa razoavelmente excluir
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que nela exista um ou mais destes sinais de alerta, deve avançar para a Fase 2 (C), a
seguir descrita.
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C. Identificar as circunstâncias factuais da(s) cadeia(s) de
aprovisionamento, existentes e previstas, da empresa.
1. Proceder a uma análise aprofundada do contexto de todos os locais que apresentam
sinais de alerta e das práticas relativas ao dever de diligência dos eventuais
fornecedores assinalados como sensíveis.
a) Analisar relatórios de investigação provenientes de governos, organizações
internacionais, ONG e meios de comunicação social, bem como mapas, relatórios
das Nações Unidas e resoluções de sanções do Conselho de Segurança das
Nações Unidas, estudos setoriais sobre a extração de minerais, o seu impacto nos
conflitos e os danos causados aos direitos humanos ou ao ambiente do potencial
país de origem, ou outras declarações públicas (p.ex., de fundos de pensões éticos).
b) Consultar um conjunto de organismos da administração local e central, organizações
da sociedade civil local, redes comunitárias, unidades de manutenção da paz das
Nações Unidas e fornecedores locais. Responder a perguntas específicas ou a
pedidos de esclarecimento apresentados pelas empresas cooperantes.
c) Determinar (incluindo através de pesquisa documental; visitas às instalações dos
fornecedores de ouro; controlos aleatórios de amostras dos registos de compras,
proporcionais aos riscos; e da análise e avaliação dos procedimentos e diretrizes em
matéria de compras e de luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento
do terrorismo, se aplicável) se os fornecedores a montante têm políticas e sistemas
de gestão conformes com o presente Guia e se tais políticas e sistemas de gestão
estão operacionais.
2. EM RELAÇÃO AO OURO EXTRAÍDO, criar equipas de avaliação no terreno. Os
exportadores locais de ouro, os comerciantes internacionais de ouro ou as refinarias que
identifiquem sinais de alerta continuam a ser, em todas as circunstâncias,
individualmente responsáveis por assegurar a recolha de informações sobre as
circunstâncias factuais da(s) cadeia(s) de aprovisionamento da empresa que
apresenta(m) sinais de alerta. Os exportadores locais de ouro, os comerciantes
internacionais de ouro ou as refinarias que identifiquem sinais de alerta nas suas
cadeias de aprovisionamento devem criar equipas de avaliação no terreno para obter e
manter informações sobre os fornecedores (se for caso disso) e as circunstâncias de
extração, comércio, tratamento, refinação e exportação dos minerais. As empresas a
montante podem criar uma tal equipa em cooperação com outras empresas a montante
que se aprovisionam ou operam nessas zonas, ou através de um programa setorial ou
mecanismo ou iniciativa multilateral. As empresas, quando não for possível criar equipas
«conjuntas» ou preferirem não trabalhar em conjunto, devem realizar avaliações no
terreno de forma independente. As empresas e outras partes interessadas que
constituam equipas de avaliação no terreno devem:
a) Tomar em consideração os seguintes fatores quando contribuírem para as avaliações
no terreno em conjunto com outras empresas: a dimensão das empresas
cooperantes e os recursos disponíveis para exercer o dever de diligência; a
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capacidade de acesso de cada empresa a informações no terreno e a posição da
empresa na cadeia de aprovisionamento; a qualidade das equipas de avaliação no
terreno anteriormente criadas por outras empresas a montante, incluindo produtores
de ouro; e a fiabilidade do exercício do dever de diligência pela empresa,
demonstrada por uma verificação cruzada dos dados fornecidos pela empresa sobre
85

todas as entradas de ouro .
b) Assegurar que os avaliadores são independentes da atividade avaliada e estão
isentos

de

conflitos

de

86

interesses .

Os

avaliadores

da

empresa

devem

comprometer-se a fazer um relatório fiel e rigoroso, a respeitar as mais elevadas
87

normas de ética profissional e a atuar com o «devido cuidado profissional» .
c) Garantir o nível de competência adequado, recorrendo a peritos com conhecimentos
e competências nas seguintes áreas: os contextos operacionais avaliados (p.ex.,
competências linguísticas, sensibilidades culturais, etc.), a natureza dos riscos
relacionados com os conflitos (p.ex., normas mencionadas no anexo II, direitos
humanos, direito internacional humanitário, corrupção, criminalidade financeira,
conflitos e financiamento das partes num conflito, transparência, etc.), a natureza e a
configuração da cadeia de aprovisionamento em ouro, e as normas e processos
constantes do presente Guia sobre o dever de diligência.
d) Facultar às equipas de avaliação o acesso às minas, aos intermediários, agentes de
consolidação e/ou transportadores sob o controlo ou a influência da empresa,
incluindo:
i) o acesso físico às instalações, incluindo noutros países onde seja provável a
ocorrência de transbordos ou alterações dos rótulos;
ii) o acesso aos livros, registos ou outros documentos relativos às práticas de
contratação pública, aos pagamentos de impostos, taxas e direitos, bem como aos
documentos relativos às exportações;
iii) apoio logístico e assistência a nível local;
iv) segurança para a própria equipa e para todas as suas fontes de informação.
e) Criar ou apoiar a criação, se for caso disso, de redes de acompanhamento a nível
local e/ou unidades de informação multilaterais para fornecerem informações à
equipa de avaliação. Rever os mapas interativos que indicam a localização das
minas, dos grupos armados, das rotas comerciais, dos bloqueios de estradas e dos
aeródromos e, se possível, completá-los ou criar outros novos.

85 Por exemplo, no caso do ouro proveniente de minas de exploração em grande escala,
o produtor de ouro pode estar em melhor posição para recolher as informações
pertinentes na mina em causa, enquanto as outras empresas a montante asseguram
que as informações são recolhidas e mantidas em conformidade com o presente Guia
e recolhem informações adicionais sobre a situação existente entre os produtores e as
refinarias de ouro.
86 Artigo 4.º, ISO 19011: 2002
87 Artigo 4.º, ISO 19011: 2002
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3. EM RELAÇÃO AO OURO EXTRAÍDO, determinar se este é proveniente da exploração
mineira em média ou grande escala ou da exploração mineira artesanal e em pequena
escala.
a) Em relação ao ouro proveniente da exploração mineira em média ou grande escala,
cooperar com os produtores de ouro em média e grande escala para obter provas, se
for caso disso, da posição da empresa na cadeia de aprovisionamento, das
circunstâncias factuais de extração, comercialização, tratamento e exportação de
ouro, as quais podem incluir:
i) A localização e a designação de todas as minas de ouro, relativamente a cada
produto.
ii) A localização dos pontos onde o ouro é transformado, por exemplo, consolidado,
misturado, triturado, moído, concentrado e fundido em ouro doré ou ouro aluvial.
iii) Os métodos de transformação e transporte do ouro.
iv) A localização das vias de transporte, dos pontos onde o ouro é comercializado e
dos pontos de exportação e importação onde as fronteiras são atravessadas (se
88

aplicável) .
v) A produção e a capacidade atuais da(s) mina(s), uma análise comparativa da
capacidade da(s) mina(s) face à sua produção registada, se possível, e o registo
de eventuais discrepâncias.
vi) A produção e a capacidade de transformação atuais da(s) fundição(ões) das
minas e uma análise comparativa da capacidade de transformação face à
produção registada, se possível, e o registo de quaisquer discrepâncias.
vii) A identificação e as informações relativas ao «conhecimento dos parceiros» sobre
todos os intervenientes na cadeia de aprovisionamento a montante, incluindo,
nomeadamente,

os

produtores

de

ouro,

intermediários,

comerciantes,

exportadores e reexportadores de ouro, bem como terceiros prestadores de
serviços que tratam o ouro (por exemplo, as empresas de logística, de
transformação e de transporte) ou prestam serviços de segurança nas minas e ao
longo das vias de transporte. A identificação deve incluir as seguintes medidas,
mas o seu grau de aplicação deverá ser determinado em função dos riscos
existentes:
1. A identificação dos proprietários (incluindo os beneficiários efetivos) e a

88 Caso os transportadores não queiram divulgar estas informações por razões de
segurança, as empresas a montante devem certificar-se de que os transportadores
realizam uma avaliação dos riscos existentes nessas vias de transporte em
conformidade com o presente Guia. As empresas a montante devem solicitar aos
transportadores um relatório em que estes descrevam as conclusões da sua avaliação
dos riscos das vias de transporte (ou seja, os riscos identificados e as medidas
tomadas para os gerir). As empresas a montante devem elaborar relatórios sobre
esses riscos tal como indicado na Fase 5. Nos casos em que as empresas a montante
não utilizam transportadores, ou conseguem obter informações sobre as vias de
transporte, devem proceder elas próprias à avaliação dos itinerários de transporte e
elaborar relatórios sobre esses riscos tal como indicado na Fase 5.
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estrutura das empresas (incluindo os nomes dos seus responsáveis e
dirigentes);
2. A identificação das empresas associadas, sucursais, empresas-mãe e filiais;
3. A verificação da identidade das empresas através de documentos, dados ou
informações provenientes de fontes independentes e credíveis (por exemplo,
registos comerciais, extratos e atos de constituição);
4. A

verificação

das

informações

constantes

das

listas

de

vigilância

governamentais (por exemplo, listas de sanções da ONU, listas de «nacionais
especialmente designados» do OFAC e pesquisa World-Check);
5. A identificação de eventuais ligações da empresa ao governo, a partidos
políticos, aos meios militares, a redes criminosas ou a grupos armados não
estatais, incluindo, em particular, quaisquer denúncias de ligação a grupos
armados não estatais e/ou a forças de segurança públicas ou privadas.
viii) As licenças de exploração, por exemplo, de extração e de exportação.
ix)

Todos os impostos, taxas ou direitos pagos ao governo relacionados com a
extração, o comércio, o transporte e a exportação de ouro.

x)

Todos os pagamentos ou compensações a organismos e funcionários
governamentais em relação à extração, ao comércio, ao transporte e à
exportação de ouro.

xi)

Todos os pagamentos a forças de segurança públicas ou privadas, ou a outros
grupos armados, em todos os pontos da cadeia de aprovisionamento a partir do
local de extração, exceto se forem proibidos pela legislação aplicável.

xii)

Os serviços de segurança prestados nas minas, nas vias de transporte e em
todos os pontos onde o ouro é tratado ou transformado.

xiii) A formação do pessoal de segurança e a conformidade dessa formação com os
Princípios Voluntários em matéria de Segurança e Direitos Humanos.
xiv) A seleção e a avaliação dos riscos de segurança de todo o pessoal de
segurança em conformidade com os Princípios Voluntários em matéria de
Segurança e Direitos Humanos.
xv)

Militarização das minas, das vias de transporte e dos pontos onde o ouro é
comercializado e exportado.

xvi) As provas de quaisquer abusos graves (tortura, tratamento cruel, desumano e
degradante, trabalho forçado ou obrigatório, as piores formas de trabalho
infantil, violações graves dos direitos humanos, crimes de guerra ou outras
violações graves do direito internacional humanitário, crimes contra a
humanidade ou genocídio) cometidos por qualquer das partes nas minas, nas
vias de transporte e nos pontos onde o ouro é comercializado e/ou
transformado.
xvii) As informações sobre qualquer apoio direto ou indireto a grupos armados não

GUIA DA OCDE SOBRE O DEVER DE DILIGÊNCIA PARA CADEIAS DE APROVISIONAMENTO RESPONSÁVEIS EM MINERAIS PROVENIENTES DE ZONAS DE
CONFLITO © OCDE 2013
95

SUPLEMENTO RELATIVO AO OURO

estatais ou forças de segurança públicas ou privadas (ver Definições).
xviii) Se for caso disso, o número e o nome dos locais onde há mineiros artesanais e
em pequena escala a operar na concessão dos produtores de ouro, uma
estimativa do número de mineiros e uma avaliação da possibilidade de se
considerar que estes estão envolvidos numa exploração mineira artesanal e em
pequena escala legítima (ver Definições).
xix) Se pertinente, os casos de relações conflituosas ou tensas entre os mineiros de
explorações em média e grande escala e os mineiros artesanais e em pequena
escala.
xx) Se pertinente, quaisquer casos, denúncias ou suspeitas de que o ouro
proveniente da exploração mineira artesanal e em pequena escala ou de outras
fontes está a ser introduzido nas operações de transformação do produtor de
ouro (por exemplo, na fundição da mina), sem que este tenha disso
conhecimento, e ou falsamente declarado como tendo sido extraído pelo
produtor de ouro.
b) Em relação ao ouro EMAPE, recolher provas das circunstâncias factuais da extração,
do comércio, do tratamento e da exportação de ouro. As empresas devem
complementar as medidas que estão a tomar para recolher progressivamente as
informações a seguir enumeradas consultando a Fase 3 (C) e o apêndice do
presente suplemento para capacitarem e ajudarem os mineiros artesanais e em
pequena escala a estabelecerem cadeias de aprovisionamento em ouro seguras,
transparentes e verificáveis:
i)

A identificação dos fornecedores de ouro EMAPE ao exportador local de ouro
através de documentos, dados ou informações provenientes de fontes
independentes e credíveis; informações sobre as ligações desses fornecedores
aos meios governamentais, políticos ou militares, incluindo, nomeadamente,
quaisquer denúncias de ligação a grupos armados não estatais e/ou forças de
segurança públicas ou privadas; e a área geográfica de aprovisionamento
desses fornecedores.

ii)

A(s) mina(s) de origem, as vias de transporte e os pontos onde o ouro é
comercializado.

iii)

A equipa ou associação de exploração mineira artesanal, e uma avaliação da
possibilidade de se considerar que esta está envolvida numa exploração mineira
artesanal e em pequena escala legítima (ver Definições).

iv) Os métodos de transformação e transporte do ouro.
v) Os impostos, direitos e taxas pagos a instituições e funcionários governamentais
no momento da exportação.
vi) A identificação e as informações relativas ao «conhecimento dos parceiros» (se for
caso disso) sobre o exportador de ouro e todos os intervenientes na cadeia de
aprovisionamento desde o exportador de ouro à refinaria, incluindo os
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comerciantes internacionais de ouro e todos os terceiros prestadores de serviços
que tratam o ouro (por exemplo, as empresas de logística, de transformação e
de transporte) ou prestam serviços de segurança nas minas e ao longo das vias
de transporte. A identificação deve incluir as medidas a seguir enumeradas, mas
o seu grau de aplicação deverá ser determinado em função dos riscos
existentes:
1. A identificação dos proprietários (incluindo os beneficiários efetivos) e a
estrutura das empresas (incluindo os nomes dos seus responsáveis e
dirigentes);
2. A identificação das empresas associadas, sucursais, empresas-mãe e filiais;
3. A verificação da identidade das empresas através de documentos, dados ou
informações provenientes de fontes independentes e credíveis (por exemplo,
registos comerciais, extratos e atos de constituição);
4. A

verificação

das

informações

constantes

das

listas

de

vigilância

governamentais (por exemplo, listas de sanções da ONU, listas de «nacionais
especialmente designados» do OFAC e pesquisa World-Check);
5. A identificação de eventuais ligações da empresa ao governo, a partidos
políticos, aos meios militares, a redes criminosas ou a grupos armados não
estatais, incluindo, em particular, quaisquer denúncias de ligação a grupos
armados não estatais e/ou a forças de segurança públicas ou privadas.
vii) Militarização das minas, das vias de transporte e dos pontos onde o ouro é
comercializado e exportado.
viii) As provas de quaisquer abusos graves (tortura, tratamento cruel, desumano e
degradante, trabalho forçado ou obrigatório, as piores formas de trabalho infantil,
violações graves dos direitos humanos, crimes de guerra ou outras violações
graves do direito internacional humanitário, crimes contra a humanidade ou
genocídio) cometidos por qualquer das partes nas minas, nas vias de transporte
89

e nos pontos onde o ouro é comercializado e/ou transformado .
ix) As informações sobre qualquer apoio direto ou indireto a grupos armados não
estatais ou forças de segurança públicas ou privadas através da extração, do
transporte, da comercialização, do tratamento ou da exportação de ouro (ver
Definições).
x)

Quaisquer casos, denúncias ou suspeitas de que o ouro proveniente de outras
fontes está a ser introduzido sem que os interessados disso tenham
conhecimento na cadeia de aprovisionamento em ouro, e/ou é objeto de
declarações fraudulentas.

xi) Se pertinente, os casos de relações conflituosas ou tensas entre os mineiros de
explorações em média e grande escala e os mineiros artesanais e em pequena

89 Ver n.º 1 do anexo II do Guia da OCDE sobre o Dever de Diligência (2011).
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escala.
90

4. EM RELAÇÃO AO OURO RECICLÁVEL , recolher informações adicionais (incluindo
através de pesquisas documentais, visitas às instalações dos fornecedores de ouro e
controlos aleatórios
de amostras dos registos de compras, proporcionais aos riscos) sobre o ouro reciclável
proveniente de cadeias de aprovisionamento de ouro reciclável que apresentam sinais
91

de alerta, mediante uma abordagem baseada nos riscos que dê prioridade às pessoas,
às transações e aos locais expostos a maiores riscos. A identificação dos fornecedores
e das transações e a elaboração e manutenção de registos a todos os níveis são
aspetos importantes do dever de diligência baseado nos riscos. Entre os fatores de risco
figuram, nomeadamente, os seguintes:
92

a) Valor da transação. A partir do limiar de 15 000 dólares dos EUA , qualquer
transação de ouro reciclável fora de uma zona de conflito ou de alto risco deve ser
objeto de um dever de diligência proporcional ao seu valor. No entanto, numa zona
mineira ou nas suas proximidades, podem realizar-se transações de quantidades
muito pequenas, por exemplo, de um grama de ouro. Por conseguinte, quaisquer
transações de ouro reciclável no interior de uma zona de conflito ou de alto risco,
independentemente do seu valor, devem ser objeto de um controlo reforçado.
b)

Local da transação. O ouro é valioso em pequenas quantidades e fácil de

transportar, pelo que nenhum local está totalmente isento de risco, mas os locais de
transação que apresentam maiores riscos são aqueles em que a localização do
trânsito e da exportação de ouro não é razoavelmente conciliável com a localização
da origem declarada do ouro; aqueles em que existe um acesso direto a mercados
concorrenciais ou a operações de transformação mais próximas do local de origem
declarada do ouro; aqueles em que as leis contra o branqueamento de capitais e o
financiamento do terrorismo, as leis anticorrupção, os controlos aduaneiros e outra
legislação relevante em matéria de supervisão governamental são insuficientemente
aplicadas; e nos casos em que há sistemas bancários informais em funcionamento
no país, incluindo as economias baseadas nas trocas em numerário93.

90 Os materiais reciclados não são, em si mesmos, suscetíveis de contribuir para os
conflitos, mas podem servir para branquear o ouro extraído em zonas de conflito ou de
alto risco, dissimulando a sua origem.
91 Embora estes registos não acompanhem necessariamente os materiais que circulam
ao longo da cadeia de aprovisionamento, devem estar disponíveis para seguimento e
verificação subsequentes. Os governos e as empresas das cadeias de
aprovisionamento em ouro devem consultar as 40 Recomendações do Grupo de Ação
Financeira para lutar contra o branqueamento de capitais e o financiamento do
terrorismo, especificamente as suas orientações relativas às avaliações baseadas nos
riscos de negociantes de pedras e metais preciosos (junho de 2008).
92 Ver Grupo de Ação Financeira (GAFI), 40 Recomendações (2003) e Orientações do
GAFI para avaliações baseadas nos riscos Guidance for Dealers in Precious Metal and
Stones, 17 de junho de 2008.
93 Consultar Grupo de Ação Financeira, Orientações para avaliações baseadas nos riscos
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c) Tipo de material. O ouro reciclável não transformado não é tão suscetível de servir
de veículo para o branqueamento de ouro extraído proveniente de zonas de conflito
ou de alto risco como o ouro reciclável fundido (ver Definições), embora haja casos
em que o ouro reciclável não transformado é originário de zonas onde se sabe que
são fabricados produtos de ouro diretamente a partir de ouro extraído como forma de
fugir ao fisco ou «branquear» o ouro. O ouro extraído que tenha sido produzido
numa zona de conflito com uma concentração elevada (por exemplo, ouro aluvial
com uma pureza de 90 %) é pouco suscetível de ser branqueado através de
materiais de menor valor, que exigem muito mais processos de concentração e de
refinação, bem como muito mais tempo para a produção de ouro comercializável.
São exemplos de materiais de baixo valor pouco suscetíveis de ser utilizados como
veículos de branqueamento os resíduos eletrónicos ou as lamas residuais das
células de refinação de outros metais. Em contrapartida, as joias com um elevado
teor de ouro podem ter características físicas semelhantes ao ouro extraído em
zonas de conflito.
d) Circunstâncias invulgares. Para avaliar a razoabilidade da declaração de origem do
material há que ter em conta o seu contexto. Por exemplo, qualquer aumento súbito
e invulgar do volume de materiais de alta qualidade provenientes de um fornecedor
ou de uma zona deve ser explicado. Se a joalharia usada num país for normalmente
fabricada com ouro de 14 quilates (58 %), deve questionar-se uma oferta de joias
alegadamente recicladas cujo ouro tenha uma pureza de 90 %.
e) Fornecedor. Os diferentes fornecedores de ouro reciclável apresentam diferentes
níveis de risco de atividades de branqueamento. Por exemplo, o ouro reciclável
produzido numa instalação controlada durante o processo de fabrico/transformação
apresenta menores riscos do que o proveniente de um negociante que se
aprovisiona a partir de múltiplas fontes. Outros fatores de alto risco a ter em conta
são as incoerências significativas entre os processos de diligência recomendados no
presente Guia e as práticas dos fornecedores, ou o facto de o fornecedor se
encontrar a uma distância geográfica significativa e inexplicada relativamente a um
fornecedor ou uma contraparte na cadeia de aprovisionamento.
5. EM RELAÇÃO AO OURO RECICLÁVEL, recolher as informações a seguir enumeradas
sobre as transações que exijam um controlo reforçado, incluindo através de pesquisa
documental, visitas às instalações dos fornecedores de ouro, verificação de amostras
dos registos de compras de forma proporcional aos riscos, bem como de uma análise e
uma avaliação mais aprofundadas dos procedimentos e diretrizes em matéria de
compras e de luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo,
se for caso disso:
a) A existência de instalações de fabrico onde possam ser produzidos resíduos.
b) O facto de as joias de ouro pertencentes a privados constituírem uma parcela

Guidance for Dealers in Precious Metal and Stones, 17 de junho de 2008, n.º 109.
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significativa do capital e do volume de negócios.
c) A determinação, através de visitas in loco e da análise de documentos, do nível
razoavelmente aproximado das atividades que envolvem ouro reciclável/resíduos de
ouro, reconhecendo que esse nível é suscetível de variar, nomeadamente em função
do preço do ouro e das condições económicas.

D. Avaliar os riscos existentes na cadeia de aprovisionamento.
Avaliar as informações recolhidas e obtidas através da identificação das circunstâncias
factuais da(s) cadeia(s) de aprovisionamento assinaladas como sensíveis. A empresa
deve considerar como «risco» qualquer incoerência significativa entre as informações
obtidas e os seguintes elementos:
1. As normas da política da empresa para a cadeia de aprovisionamento, em conformidade
94

com o anexo II ;
2. As normas e processos relativos ao dever de diligência constantes do presente Guia;
3. As leis nacionais dos países onde a empresa está domiciliada ou cotada em bolsa (se
aplicável), dos países de onde o ouro poderá ser originário e dos países de trânsito ou
reexportação;
4. Os instrumentos jurídicos que regem as atividades e as relações comerciais das
empresas, tais como os acordos celebrados com financiadores, subcontratantes e
fornecedores.
5. Outros instrumentos internacionais pertinentes, tais como as Diretrizes da OCDE para
as Empresas Multinacionais, o direito internacional em matéria de direitos humanos e o
direito internacional humanitário, bem como as recomendações e orientações
internacionais relativas à luta contra o branqueamento de capitais.

SECÇÃO III – AVALIAÇÃO DOS RISCOS PARA AS EMPRESAS A
JUSANTE
As empresas a jusante devem identificar os riscos existentes na sua cadeia de aprovisionamento
avaliando as práticas de diligência das suas refinarias à luz do presente Guia.

A. Identificar, na medida do possível, a(s) refinaria(s) de ouro que
faz(em) parte da(s) sua(s) cadeia(s) de aprovisionamento. As
empresas a jusante devem procurar identificar as refinarias de ouro que produzem o
ouro refinado utilizado na sua cadeia de aprovisionamento. As refinarias de ouro
podem ser identificadas enviando pedidos nesse sentido através da cadeia de
fornecedores a jusante, mas as empresas a jusante devem avaliar e verificar as
declarações dos fornecedores com medidas proporcionais aos riscos. Em alguns
casos, o lingote, a moeda, a barra ou outro produto de ouro refinado já ostentará a
marca da refinaria.

94 Ver Fase 1 (A) supra e anexo II.
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1. Refinarias identificadas – Avançar para a Fase 2, secção III (B).
2. É impossível identificar as refinarias apesar dos melhores esforços envidados –
Avançar para a Fase 3, secção II.

B. Obter provas preliminares do exercício do dever de diligência
pela refinaria para aferir se esta identificou, ou se deveria ter
razoavelmente identificado, sinais de alerta nas suas cadeias de
aprovisionamento. É com base nos esforços razoáveis e de boa-fé envidados
pela empresa a partir dos dados concretos obtidos na Fase 1, bem como de outras
informações adicionais (recolhidas através do diálogo com os fornecedores e da
pesquisa documental), que se poderá determinar se as refinarias identificaram ou
deveriam ter razoavelmente identificado sinais de alerta nas suas cadeias de
aprovisionamento. As empresas devem verificar as declarações dos fornecedores à luz
de fontes de dados externas, de forma proporcional aos riscos, a fim de chegarem a
conclusões razoáveis.
1. A refinaria não identificou sinais de alerta: Se uma empresa a jusante numa cadeia de
aprovisionamento em ouro conseguir determinar de forma razoável que não existem
estes sinais de alerta na cadeia de aprovisionamento da refinaria, não é obrigada a
exercer qualquer dever de diligência suplementar em relação a essa cadeia de
aprovisionamento. Os sistemas de gestão estabelecidos na Fase 1 devem ser mantidos
e regularmente revistos.
2. A refinaria identificou sinais de alerta na sua cadeia de aprovisionamento em ouro, ou
não sabe se eles existem:
Qualquer empresa a jusante que identifique um sinal de alerta na cadeia de
aprovisionamento em ouro da sua refinaria, ou que não possa excluir razoavelmente a
existência de um ou mais desses sinais de alerta nessa cadeia de aprovisionamento,
devem avançar para a Fase 2, parte III (C).

C. Avaliar os riscos analisando as práticas de diligência das
refinarias cujas cadeias de aprovisionamento em ouro
apresentam sinais de alerta. A fim de realizarem avaliações dos riscos, as
empresas devem avaliar se as refinarias cuja cadeia de aprovisionamento apresenta
sinais de alerta aplicaram todos os elementos do dever de diligência para cadeias de
aprovisionamento responsáveis em ouro proveniente de zonas de conflito ou de alto
risco recomendados no presente Guia. As empresas a jusante devem:
1. Obter dados concretos sobre as práticas de diligência das refinarias nas suas cadeias
de aprovisionamento em ouro.
2. Analisar as informações obtidas pelas equipas de avaliação dos riscos.
3. Verificar se os dados concretos sobre as práticas de diligência das refinarias estão
conformes com os processos relativos à política para a cadeia de aprovisionamento e
ao dever de diligência descritos no presente Guia. A empresa deve considerar como um
risco a tratar no âmbito da Fase 3 qualquer incoerência significativa entre as práticas de
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diligência dos fornecedores e a política da empresa para a cadeia de aprovisionamento
(em conformidade com o anexo II).
4. Determinar se as práticas de diligência da refinaria foram auditadas à luz de uma norma
em conformidade com o presente Guia, e obter os resultados dessa auditoria. Nos
casos em que as práticas de diligência da refinaria não tenham sido auditadas à luz de
uma norma em conformidade com o presente Guia, ou em que se detete qualquer
incoerência entre o exercício do dever de diligência pela refinaria, e as normas e os
processos constantes do presente Guia, as empresas a jusante devem procurar gerir os
riscos de acordo com a Fase 3 e esforçar-se por se aprovisionarem junto de refinarias
auditadas em conformidade com a Fase 4 do Guia.

FASE 3: CONCEBER E APLICAR UMA ESTRATÉGIA PARA RESPONDER
AOS RISCOS IDENTIFICADOS
OBJETIVO: Avaliar e responder aos riscos identificados, de modo a atenuar ou reduzir os
impactos negativos. As empresas podem cooperar na execução das recomendações
formuladas na presente secção através de iniciativas conjuntas. No entanto, as empresas
continuam a ser individualmente responsáveis pelo exercício do seu dever de diligência e
devem garantir que todos os trabalhos realizados em conjunto têm devidamente em conta
as circunstâncias específicas de cada empresa.

SECÇÃO I – GESTÃO DOS RISCOS PARA AS EMPRESAS A MONTANTE
A. Comunicar as conclusões aos quadros superiores designados,
descrevendo as informações recolhidas e os riscos reais e potenciais identificados na
avaliação dos riscos da cadeia de aprovisionamento.

B. Reforçar o diálogo com os fornecedores e os sistemas internos
de transparência, recolha de informações e controlo da cadeia
de aprovisionamento em ouro a partir da Fase 1 (C). As empresas a
montante devem:
1. Estabelecer uma cadeia de custódia e/ou um sistema de rastreabilidade que recolha e
conserve as informações desagregadas descritas na Fase 2, secções I e II (C), para
todas as entradas e saídas de ouro proveniente de uma cadeia de aprovisionamento
que apresente sinais de alerta.
2. Reforçar as práticas de segurança física adequadas às circunstâncias (por exemplo,
segurança do transporte, utilização de recipientes selados invioláveis, etc.), caso se
detetem discrepâncias entre a produção e a capacidade da mina, ou entre a capacidade
de transformação e o volume transformado, ou nas informações sobre as remessas de
ouro apresentadas pelos fornecedores.
3. Isolar e garantir a segurança física de qualquer remessa relativamente à qual se
identifique um risco de associação a conflitos e violações graves dos direitos humanos.
4. Incorporar o direito de realizar controlos imprevistos nas instalações dos fornecedores e
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de aceder aos seus documentos pertinentes em contratos comerciais e/ou acordos
95

escritos com os fornecedores, que possam ser aplicados e controlados .
5. Relativamente a cada entrada de ouro, partilhar as seguintes informações obtidas e
mantidas pela equipa de avaliação ao longo da cadeia de aprovisionamento a montante:
a) A mina de origem, com a maior especificidade possível;
b) Os locais onde o ouro e os materiais auríferos são consolidados, misturados,
triturados, moídos, fundidos e refinados;
c) O método de extração (exploração mineira artesanal e em pequena escala ou
exploração mineira em média e grande escala) e as datas de concentração, fundição
e refinação;
d) O peso e as características qualitativas testadas;
e) A identidade de todos os fornecedores e prestadores de serviços que intervêm no
tratamento do ouro na cadeia de aprovisionamento a montante, desde a mina de
origem até à refinaria; a propriedade (incluindo os beneficiários efetivos); a estrutura
da empresa, incluindo os nomes dos seus responsáveis e dirigentes; as ligações aos
meios empresariais, governamentais, políticos ou militares dessas empresas e
responsáveis nas zonas de conflito ou de alto risco.
f) Todos os impostos, taxas ou direitos pagos ao governo relacionados com a extração,
o comércio, o transporte e a exportação de ouro;
g) Todos

os

pagamentos

ou

compensações

a

organismos

e

funcionários

governamentais em relação à extração, ao comércio, ao transporte e à exportação
de ouro;
h) Todos os pagamentos a forças de segurança públicas ou privadas, ou a outros
grupos armados, em todos os pontos da cadeia de aprovisionamento a partir do local
de extração, exceto se forem proibidos pela legislação aplicável;
i) A forma como o ouro é transportado e os métodos adotados para garantir a sua
integridade, tendo devidamente em conta as preocupações de segurança.
6. No caso das refinarias, disponibilizar aos auditores as informações obtidas através do
exercício do dever de diligência para verificarem a conformidade com os programas
96

setoriais ou mecanismos institucionalizados criados, a nível regional ou mundial, com o
mandato de recolher e tratar informações sobre o ouro proveniente de zonas de conflito
ou de alto risco. Se tais programas ou mecanismos não existirem, disponibilizar as
informações pertinentes aos compradores a jusante.

C. Elaborar e adotar um plano de gestão dos riscos. As empresas devem

95 Ver fases 2 a 5 para informações sobre o controlo dos fornecedores e a gestão dos
casos de incumprimento.
96 Ver, por exemplo, o LBMA Responsible Gold Guidance, o EICC-GeSI Conflict Free
Smelter Program e a RJC Chain-of-Custody Certification, caso sejam compatíveis com
o presente Guia.
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adotar um plano de gestão dos riscos da cadeia de aprovisionamento que descreva as
respetivas respostas aos riscos identificados na Fase 2, em conformidade com o
anexo II do Guia. As empresas podem gerir os riscos i) prosseguindo as trocas
comerciais enquanto realizam esforços mensuráveis de atenuação dos riscos; ii)
suspendendo temporariamente as trocas comerciais enquanto envidam esforços
mensuráveis de atenuação dos riscos; ou iii) cessando a relação com um fornecedor
nos casos em que a atenuação se afigure inviável ou inaceitável. Para determinar e
definir uma estratégia de gestão dos riscos, as empresas devem:
1. Analisar o modelo de política em matéria de cadeias de aprovisionamento em ouro
proveniente de zonas de conflito ou de alto risco constante do anexo II do Guia, para
determinar se os riscos identificados devem ser atenuados continuando, suspendendo
ou cessando a relação com os fornecedores.
2. Gerir os riscos que não exijam a cessação da relação com um fornecedor através de
medidas mensuráveis de atenuação desses riscos. A atenuação mensurável dos riscos
deve ter por objetivo promover melhorias significativas e mensuráveis no prazo de seis
meses a contar da adoção do plano de gestão dos riscos. Ao definirem uma estratégia
de atenuação dos riscos, as empresas devem:
a) Reforçar e/ou exercer a sua influência sobre os intervenientes na cadeia de
aprovisionamento que têm mais possibilidades de atenuar de forma eficaz e direta os
riscos de contribuir para o conflito. As empresas a montante já podem ter influência
real ou potencial sobre outros intervenientes a montante na cadeia de
aprovisionamento. Devem encontrar formas de colaborar construtivamente com os
fornecedores e as partes interessadas pertinentes e demonstrar melhorias
significativas e mensuráveis na eliminação dos riscos, no prazo de seis meses a
97

contar da adoção do plano de gestão dos riscos .
b) Consultar os fornecedores e as partes interessadas afetadas e chegar a acordo
sobre a estratégia de atenuação mensurável dos riscos a incluir no plano de gestão
dos riscos. A atenuação mensurável dos riscos deverá ser adaptada aos
fornecedores específicos da empresa e aos contextos em que estes operam, indicar
claramente os objetivos de desempenho a atingir no prazo de seis meses a contar
da adoção do plano de gestão dos riscos e incluir indicadores qualitativos e/ou
98

quantitativos para aferir as melhorias . As empresas devem conceder às partes
interessadas tempo suficiente para analisarem a avaliação dos riscos e o plano de
gestão dos mesmos, bem como para ponderarem e responderem a questões,
preocupações e sugestões alternativas em matéria de gestão dos riscos.
c) Lançar ou apoiar, se for caso disso, programas setoriais ou mecanismos
97 As empresas devem consultar o anexo III do Guia para verem a estratégia de gestão
dos riscos recomendada. O anexo III inclui propostas de medidas de atenuação dos
riscos e alguns indicadores recomendados para aferir as melhorias. Da fase de
execução do Guia deverão resultar orientações mais pormenorizadas sobre a
atenuação dos riscos.
98 Ver o anexo III do Guia, Medidas sugeridas para atenuar os riscos e indicadores para
aferir as melhorias.
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institucionalizados de gestão responsável da cadeia de aprovisionamento,
garantindo simultaneamente que essas iniciativas têm em conta os seus efeitos
sociais e económicos nos países em desenvolvimento, bem como as normas
99 100 101

existentes internacionalmente reconhecidas .

i) Todos os produtores de ouro cujas operações sejam assinaladas como sensíveis,
bem como outras empresas a montante que se aprovisionam em ouro proveniente
da exploração mineira artesanal e em pequena escala devem ajudar e permitir que
os produtores artesanais e em pequena escala legítimos (ver Definições) junto de
quem se aprovisionam criem redes de aprovisionamento em ouro seguras,
transparentes e verificáveis, em conformidade com o apêndice ao presente Guia.
ii) Todos os outros produtores de ouro cujas operações estejam assinaladas como
sensíveis, bem como outras empresas a montante são incentivados a apoiar as
medidas sugeridas constantes do apêndice.

D. Executar o plano de gestão dos riscos, controlar e acompanhar
os resultados das medidas de atenuação dos riscos, apresentar
relatórios aos quadros superiores designados e ponderar a
possibilidade de suspender ou cessar as relações comerciais
com um fornecedor, caso as tentativas de atenuação dos riscos
não tenham êxito, em conformidade com as estratégias de
gestão dos riscos recomendadas descritas no anexo II.44 As
empresas a montante devem aplicar, controlar e acompanhar os resultados das
medidas de atenuação dos riscos em cooperação e/ou concertação com os
organismos da administração local e central, as empresas a montante, as
organizações internacionais ou da sociedade civil e os terceiros afetados, consoante os
casos. As empresas a montante podem decidir assegurar ou apoiar a criação de redes
de acompanhamento a nível local para controlar ou acompanhar os resultados das
medidas de atenuação dos riscos.

E. Efetuar avaliações adicionais dos factos e dos riscos que

99 Diretrizes da OCDE para as Empresas Multinacionais (2011), capítulo II (B) (2).
100 Se, no prazo de seis meses a contar da adoção do plano de gestão dos riscos, não se
observarem melhorias mensuráveis em termos de prevenção ou atenuação do risco
identificado, as empresas devem suspender ou cessar por completo as relações com o
fornecedor durante um período mínimo de três meses.
101 Uma alteração das circunstâncias deve ser determinada em função da perceção dos
riscos, através de um controlo permanente dos documentos produzidos pela cadeia de
custódia das empresas, e dos contextos das zonas de conflito de onde os minerais são
provenientes ou por onde transitam. Essa alteração pode consistir numa mudança de
fornecedor ou outro interveniente na cadeia de custódia, de local de origem, de
itinerários de transporte ou de ponto de exportação. Pode incidir também sobre fatores
específicos do contexto, tais como um agravamento do conflito em determinadas
zonas, a substituição do pessoal militar que supervisiona uma zona e as mudanças de
propriedade ou de controlo da mina de origem.
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tenham de ser atenuados, ou após uma alteração das
circunstâncias.45 O exercício do dever de diligência nas cadeias de
aprovisionamento é um processo dinâmico que exige um acompanhamento contínuo
dos riscos. Depois de executarem uma estratégia de atenuação dos riscos, as
empresas devem repetir a Fase 2 para assegurar uma gestão eficaz dos riscos. Além
disso, qualquer alteração da cadeia de aprovisionamento da empresa pode exigir a
repetição de algumas medidas para prevenir ou atenuar os impactos negativos.

SECÇÃO II – GESTÃO DOS RISCOS PARA AS EMPRESAS A JUSANTE
A. Comunicar as conclusões aos quadros superiores designados,
descrevendo as informações recolhidas e os riscos reais e potenciais identificados na
avaliação dos riscos da cadeia de aprovisionamento.

B. Reforçar o sistema interno de transparência, recolha de
informações e controlo sobre a cadeia de aprovisionamento em
ouro a partir da Fase 1(C). Incluir informações desagregadas e regularmente
atualizadas que permitam verificar a identidade das refinarias (quando estas estão
identificadas) e as conclusões sobre o dever de diligência resultantes da Fase 2,
secção III.

C. Elaborar e adotar um plano de gestão dos riscos. As empresas devem
adotar um plano de gestão dos riscos que descreva as respetivas respostas aos riscos
identificados na Fase 2. Esta estratégia será diferente consoante as refinarias da
cadeia de aprovisionamento tenham sido identificadas ou não:
1. Impossibilidade de identificar as refinarias – Se após terem sido tomadas medidas
razoáveis e envidados esforços de boa-fé no âmbito das fases 1 e 2, as empresas a
jusante continuarem a não conseguir identificar as refinarias da(s) sua(s) cadeia(s) de
aprovisionamento, devem elaborar e adotar um plano de gestão dos riscos que lhes
permitam fazê-lo. As empresas a jusante devem ser capazes de demonstrar melhorias
mensuráveis significativas nos seus esforços para identificar as refinarias da sua cadeia
de aprovisionamento. As empresas a jusante podem identificar as refinarias da(s) sua(s)
cadeia(s) de aprovisionamento através de esforços individuais ou em colaboração a
nível setorial:
a) As empresas a jusante devem identificar as refinarias através de conversações
confidenciais com os seus fornecedores imediatos, da inclusão de requisitos
relativos à comunicação de informações confidenciais sobre os fornecedores nos
contratos com estes celebrados e/ou de mecanismos de partilha de informações
confidenciais.
b) As empresas a jusante que (devido à sua dimensão ou a outros fatores) tenham
dificuldade em identificar intervenientes a montante dos seus fornecedores podem
envolver-se e cooperar ativamente com outros membros da indústria com quem
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partilhem fornecedores (ou com empresas a jusante com as quais tenham uma
relação comercial) para identificar as refinarias da sua cadeia de aprovisionamento e
avaliar as suas práticas em matéria de dever de diligência. Podem identificar
também as refinarias através de regimes de validação setoriais que cumpram os
requisitos do presente Guia para se aprovisionarem junto delas.
2. Refinarias em cujas cadeias de aprovisionamento foram identificados sinais de alerta –
As empresas a jusante podem gerir os riscos quer i) prosseguindo as trocas comerciais
com a refinaria enquanto esta realiza esforços mensuráveis de atenuação dos riscos em
conformidade com o anexo II do Guia; ii) suspendendo temporariamente as relações
comerciais com a refinaria enquanto esta prossegue os seus esforços mensuráveis de
atenuação dos riscos; ou iii) cessando a relação com a refinaria nos casos em que a
atenuação se afigure inviável ou se a refinaria não responder aos riscos em
conformidade com a estratégia de gestão dos riscos descrita no anexo II:
a) Tomar medidas imediatas para cessar a relação comercial com a refinaria
(diretamente ou através de subfornecedores) se esta não tiver suspendido
imediatamente ou cessado a relação comercial com os seus fornecedores, sempre
que haja riscos significativos de violações graves (ver n.

os

1 e 2 do anexo II) ou de
os

apoio direto ou indireto a grupos armados não estatais (ver n. 3 e 4 do anexo II).
b) Quando as refinarias estão a tomar medidas de atenuação dos riscos nos termos do
anexo II

102

ou ainda não aplicaram plenamente as recomendações relativas ao dever

de diligência constantes do presente Guia, as empresas a jusante devem assegurar
que as refinarias demonstram melhorias significativas e mensuráveis no prazo de
seis meses a contar da adoção dos seus planos de gestão do risco. Ao elaborarem
os seus próprios planos de gestão dos riscos, as empresas a jusante devem:
i) Reforçar e/ou exercer a sua influência sobre as refinarias que apresentam sinais de
alerta na(s) sua(s) cadeia(s) de aprovisionamento, que têm mais possibilidades de
atenuar de forma eficaz e direta os riscos de contribuir para o conflito. As empresas
podem reforçar a sua influência sobre as refinarias através da inclusão do exercício
do dever de diligência nos contratos (se for caso disso), ou do trabalho através de
associações setoriais e iniciativas multilaterais, assegurando simultaneamente que
essas iniciativas têm em devida conta os seus efeitos sociais e económicos nos
países em desenvolvimento, bem como as normas existentes internacionalmente
reconhecidas

103

.

ii) Concentrar esforços na melhoria do exercício do dever de diligência pela refinaria,
através de orientação para os valores ou da formação para o reforço de
capacidades. As empresas a jusante também devem incentivar as suas próprias
organizações setoriais e as organizações a montante a desenvolverem e

os

102 Ver os n. 10 e 14 do anexo II do Guia sobre a gestão dos riscos de apoio direto ou
indireto a forças de segurança públicas ou privadas, corrupção, falsas declarações
sobre a origem dos minerais e branqueamento de capitais, bem como dos riscos
relacionados com o pagamento de impostos, taxas e direitos aos governos.
103 Capítulo II (B)(2), Diretrizes da OCDE para as Empresas Multinacionais (2011).
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implementarem módulos de formação para o desenvolvimento das capacidades em
matéria de dever de diligência em cooperação com as organizações internacionais
pertinentes, ONG, partes interessadas e outros peritos.
iii) Consultar as refinarias e outros fornecedores comuns a fim de chegar a acordo
sobre uma estratégia mensurável de atenuação dos riscos a incluir no plano de
gestão dos riscos. A atenuação mensurável dos riscos deverá ser adaptada aos
fornecedores específicos da empresa e aos contextos em que estes operam,
indicar claramente os objetivos de desempenho a atingir no prazo de seis meses a
contar da adoção do plano de gestão dos riscos e incluir indicadores qualitativos
e/ou quantitativos para aferir as melhorias.

D. Executar o plano de gestão dos riscos, controlar e acompanhar
os resultados das medidas de atenuação dos riscos, apresentar
relatórios aos quadros superiores designados e ponderar a
possibilidade de suspender ou cessar as relações comerciais
com uma refinaria caso fracassem as tentativas de atenuação
dos riscos (nos termos dos n.os 10 e 14 do anexo II do Guia) ou
as medidas corretivas com vista à aplicação das recomendações
relativas ao dever de diligência constantes do presente Guia48.
E. Efetuar avaliações adicionais dos factos e dos riscos que
tenham de ser atenuados, ou após uma alteração das
circunstâncias49. O exercício do dever de diligência nas cadeias de
aprovisionamento é um processo dinâmico que exige um acompanhamento contínuo
dos riscos. Depois de executarem uma estratégia de atenuação dos riscos, as
empresas devem repetir a Fase 2 para assegurarem que estes são geridos de forma
eficaz. Além disso, qualquer alteração da cadeia de aprovisionamento da empresa
pode exigir a repetição de algumas medidas para prevenir ou atenuar os impactos
negativos.

104 105

FASE 4: REALIZAR AUDITORIAS POR TERCEIROS INDEPENDENTES
104 As empresas devem suspender ou cessar a relação comercial com a refinaria
(diretamente ou através de subfornecedores) durante um período mínimo de três
meses, se, no prazo de seis meses a contar da adoção do plano de gestão dos riscos,
não se obtiverem melhorias significativas e mensuráveis i) na prevenção e atenuação
os
do risco identificado, tal como descrito nos n. 10 e 14 do anexo II; ou ii) nas medidas
corretivas para aplicar as recomendações sobre o dever de diligência constantes do
presente Guia.
105 Uma alteração das circunstâncias deve ser determinada em função da perceção dos
riscos, através de um controlo permanente dos documentos produzidos pela cadeia de
custódia das empresas, e dos contextos das zonas de conflito de onde os minerais são
provenientes ou por onde transitam. Essa alteração pode consistir numa mudança de
fornecedor ou outro interveniente na cadeia de custódia, de local de origem, de
itinerários de transporte ou de ponto de exportação. Pode incidir também sobre fatores
específicos do contexto, tais como um agravamento do conflito em determinadas
zonas, a substituição do pessoal militar que supervisiona uma zona e as mudanças na
propriedade ou no controlo da mina de origem.
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ÀS PRÁTICAS DE DILIGÊNCIA DA REFINARIA
OBJETIVO: Proceder a uma auditoria por terceiros independentes ao exercício pela
refinaria do dever de diligência para cadeias de aprovisionamento responsáveis em ouro
proveniente de zonas de conflito ou de alto risco e contribuir para melhorar as práticas de
diligência da refinaria e das empresas a montante, incluindo através de um mecanismo
institucionalizado ou de um programa setorial.
As recomendações constantes da presente secção não se destinam a ser utilizadas
como uma norma de auditoria, mas sim a definir alguns princípios básicos, o âmbito, os
critérios e outras informações de base que as empresas, os programas setoriais ou um
eventual mecanismo institucionalizado devem tomar em consideração quando incumbem
um terceiro independente de realizar uma auditoria, específica para a cadeia de
aprovisionamento, às práticas de diligência da refinaria, através de sistemas de auditoria
novos ou já existentes. Os auditores podem apoiar-se nas conclusões de outras auditorias
efetuadas por terceiros independentes, com outros fins, em pontos a montante na cadeia
de aprovisionamento (por exemplo, auditorias para «conhecimento dos parceiros» ou
auditorias a transportadores de metais preciosos), desde que tais auditorias abranjam os
domínios a seguir descritos e cumpram as normas de auditoria internacionalmente
50

reconhecidas para garantir a fiabilidade dos sistemas de gestão .

A. Planear uma auditoria por terceiros independentes para verificar
a aplicação das práticas de diligência da refinaria para cadeias de
aprovisionamento responsáveis em ouro proveniente de zonas
de conflito e de alto risco. A auditoria deve incluir o âmbito, os critérios, os
51

princípios e as atividades seguintes :
1. Âmbito da auditoria: O âmbito da auditoria deve incluir todas as atividades, os
processos e os sistemas utilizados pela refinaria para exercer o dever de diligência nas
cadeias de aprovisionamento em ouro proveniente de zonas de conflito e de alto risco.
Tal inclui, nomeadamente, as políticas e os procedimentos pertinentes, os controlos da
refinaria sobre a cadeia de aprovisionamento em ouro, as comunicações com os
intervenientes nessa cadeia, as informações comunicadas às empresas a jusante sobre
os fornecedores, a cadeia de custódia e outros dados de rastreabilidade, as avaliações
dos riscos efetuadas pela refinaria, incluindo investigações no terreno, e as estratégias
da refinaria em matéria de gestão dos riscos.

106 107

2. Critérios da auditoria: A auditoria deve determinar a conformidade do exercício prático
do dever de diligência pela refinaria com uma norma de auditoria baseada no presente

106 Entre os exemplos de normas de auditoria internacionalmente reconhecidas figuram,
nomeadamente, as normas ISO19011, SA8000, ISAE 3000 e SSEA100.
107 As empresas podem consultar a norma internacional ISO 19011: 2002 («ISO 19011»)
que define requisitos específicos para os programas de auditoria (incluindo as
responsabilidades, os procedimentos, os registos, o acompanhamento e a análise no
âmbito do programa) e uma descrição faseada das atividades de auditoria.
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Guia.
3. Princípios da auditoria:
a) Independência: Para preservar a neutralidade e a imparcialidade das auditorias, a
organização incumbida da auditoria e todos os membros da equipa de auditoria
(«auditores») devem ser independentes da refinaria, das suas filiais e dos seus
concessionários, contratantes e fornecedores, bem como das empresas que
cooperam na auditoria conjunta. Tal significa, em particular, que os auditores não
devem ter conflitos de interesses com a empresa auditada, incluindo relações
comerciais ou financeiras com esta (sob a forma de participações no capital, dívida
ou valores mobiliários), nem lhe devem ter prestado quaisquer serviços relacionados
com a conceção, o estabelecimento ou o exercício prático do dever de diligência pela
refinaria e/ou pelos intervenientes na cadeia de aprovisionamento que são objeto da
avaliação, nos 24 meses anteriores à auditoria.
b) Competência: Os auditores devem ter os atributos pessoais e as competências
específicas necessários para levarem a cabo a auditoria por terceiros. As empresas
podem consultar normas de auditoria reconhecidas internacionalmente

108

para

definirem com precisão as competências a requerer aos auditores, quando
estabelecem normas de auditoria novas ou reveem as anteriormente existentes.
Entre os atributos pessoais dos auditores devem figurar, nomeadamente, a
integridade, a objetividade, a confidencialidade, a abertura de espírito e o
profissionalismo. Em especial, eles devem possuir competências nos seguintes
domínios:
i) Princípios, procedimentos e técnicas de auditoria

109

.

ii) Os princípios, procedimentos e técnicas aplicáveis ao dever de diligência para as
cadeias de aprovisionamento.
iii)As práticas em matéria de compra de ouro e as cadeias de aprovisionamento em
ouro.
iv) Os contextos social, cultural e histórico das zonas de conflito de onde provém ou
por onde transita o ouro, incluindo conhecimentos linguísticos pertinentes e uma
sensibilidade cultural adequada à realização de auditorias.
v) O Guia da OCDE e o suplemento relativo ao ouro, incluindo o modelo de política
para uma cadeia de aprovisionamento responsável em minerais provenientes de
zonas de conflito ou de alto risco (anexo II).
c) Responsabilização: Um programa setorial, ou um mecanismo institucionalizado,
deverá analisar e controlar periodicamente, em função dos objetivos, do âmbito e dos
critérios de auditoria, a capacidade dos auditores para efetuarem a auditoria em

108 Entre os exemplos de normas de auditoria internacionalmente reconhecidas figuram,
nomeadamente, as normas ISO19011, SA8000, ISAE 3000 e SSEA100.
109 As empresas podem apoiar-se nas acreditações dos sistemas de gestão existentes e
nas formações de auditores completas, designadamente das normas ISO9001 ou
SA8000.

110GUIA DA OCDE SOBRE O DEVER DE DILIGÊNCIA PARA CADEIAS DE APROVISIONAMENTO RESPONSÁVEIS EM MINERAIS PROVENIENTES DE ZONAS DE CONFLITO ©

SUPLEMENTO RELATIVO AO OURO

conformidade com o seu programa, tendo em conta os resultados anteriormente
obtidos no âmbito do programa de auditoria.
4. Atividades de auditoria:
a) Preparação da auditoria: Os objetivos, o âmbito, a língua e os critérios da auditoria
devem ser claramente comunicados aos auditores, devendo quaisquer ambiguidades
ser esclarecidas entre a empresa auditada e os auditores antes do início da
auditoria

110

. Os auditores devem determinar a exequibilidade da auditoria em função

do tempo, dos recursos, das informações disponíveis e da cooperação das partes
pertinentes

111

.

b) Investigações no local: Antes de iniciar as investigações no local, os auditores devem
elaborar um plano de auditoria

112

e preparar todos os documentos de trabalho
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.

Devem ainda recolher outras provas e verificar as informações através da realização
de entrevistas pertinentes (nomeadamente com a direção e as equipas de
avaliação); de observações; e da análise de documentos (ver infra). As investigações
no local devem incluir:
i) As instalações da refinaria e os locais sobre os quais esta exerce o seu dever de
diligência para cadeias de aprovisionamento responsáveis em ouro proveniente de
zonas de conflito ou de alto risco.
ii) Uma amostra dos fornecedores da refinaria (incluindo produtores de ouro,
exportadores locais, comerciantes internacionais de ouro e recicladores) de acordo
com o previsto na norma da auditoria.
iii)Consultas com a(s) equipa(s) de avaliação, que poderão realizar-se à distância,
para analisar as normas e os métodos que permitam obter informações
verificáveis, fiáveis e atualizadas.
iv) Consultas com os organismos da administração local e central competentes e,
onde existam, com grupos de peritos das Nações Unidas, missões de manutenção
da paz das Nações Unidas e a sociedade civil local, na medida em que o auditor
considere adequado às circunstâncias e aos riscos identificados na cadeia de
aprovisionamento em ouro.
c) Análise dos documentos: Devem ser examinadas amostras de todos os documentos
produzidos no âmbito das práticas de diligência da refinaria para a sua cadeia de
aprovisionamento em ouro proveniente de zonas de conflito «para determinar a
conformidade do sistema, tal como está documentado, com os critérios de
auditoria»

114

. As amostras devem incluir, nomeadamente, documentos sobre os

controlos internos da cadeia de aprovisionamento (uma amostra dos documentos
relativos à cadeia de custódia, registos de pagamentos, etc.), informações
110 Ver capítulo 6.2 da norma ISO 19011.
111 Ibid.
112 Ver ponto 6.4.1 da norma ISO 19011.
113 Ver ponto 6.4.3 da norma ISO 19011.
114 Ver ponto 6.3 da norma ISO 19011.
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pertinentes e disposições contratuais com os fornecedores, documentação relativa
às informações comunicadas às empresas a jusante, dados resultantes das
avaliações de risco efetuadas pela refinaria (incluindo todos os registos sobre
parceiros comerciais e fornecedores, entrevistas e avaliações no terreno) e
quaisquer documentos referentes às estratégias de gestão dos riscos (p.ex., acordos
com os fornecedores sobre os indicadores de melhorias). Os auditores devem
efetuar controlos aleatórios dos documentos durante a investigação in loco. As
amostras escolhidas devem ter em conta os riscos associados aos fornecedores e/ou
às cadeias de aprovisionamento em ouro; os períodos do ano em que há ou não há
picos de produção e os volumes de materiais adquiridos a cada fornecedor. A análise
documental deve incluir amostras de cada fornecedor e intensificar-se em função do
nível de risco associado aos parceiros comerciais, fornecedores ou países de origem
do ouro. A dimensão das amostras deverá ser aumentada caso o auditor identifique
motivos de preocupação nas medidas aplicadas pela refinaria no exercício do seu
dever de diligência.
d) Conclusões da auditoria: Os auditores devem obter resultados que determinem, com
base nos elementos de prova recolhidos, se as práticas de diligência da refinaria
para cadeias de aprovisionamento responsáveis em ouro proveniente de zonas de
conflito ou de alto risco está conforme com a norma de auditoria correspondente às
recomendações desta secção do Guia. No relatório de auditoria, os auditores devem
formular recomendações para que a refinaria melhore as suas práticas de diligência.
Devem elaborar também um relatório de síntese da auditoria para publicação em
conformidade com a Fase 5.

B. Executar a auditoria em conformidade com o âmbito, os critérios,
os princípios e as atividades de auditoria acima referidos. Todos os
intervenientes na cadeia de aprovisionamento devem cooperar com vista a assegurar
que as auditorias são realizadas em conformidade com o âmbito, os critérios, os
princípios e as atividades acima enumerados. Recomenda-se que o façam através de
programas setoriais ou mecanismos institucionalizados que realizem a totalidade ou
parte das seguintes atividades:
1. Elaboração de normas de auditoria em conformidade com as recomendações do
presente Guia.
2. Acreditação dos auditores;
3. Supervisão do programa de auditoria, incluindo uma análise e um controlo periódicos da
capacidade dos auditores para efetuarem a auditoria em conformidade com o respetivo
programa;
4. Publicação de relatórios de síntese das auditorias às refinarias, tendo devidamente em
conta o sigilo comercial e outras considerações relativas à concorrência ou à segurança.
Um relatório de síntese da auditoria deve incluir:
a) Os dados de identificação da refinaria, a data da auditoria e o período por esta
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abrangido;
b) As atividades de auditoria e a metodologia utilizada, tal como definido na
Fase 4 (A)(4);
c) As conclusões da auditoria, tal como definido na Fase 4 (A)(4), em relação a cada
fase descrita no presente Guia.
5. RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS – Para todas as empresas a montante
a) Permitir o acesso às instalações da empresa e aos documentos e registos
pertinentes das práticas de diligência na cadeia de aprovisionamento, em
conformidade com o presente Guia.
b) Facilitar o contacto e a logística com os transportadores e fornecedores selecionados
pela equipa de auditoria, bem como quaisquer consultas às partes interessadas
identificadas pelo auditor.
c) Se forem necessárias visitas às instalações dos fornecedores, facilitar os respetivos
contactos e a logística.
6. RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS – Para todas as empresas a jusante
a) Recomenda-se que as empresas a jusante participem e apoiem a auditoria por
terceiros independentes às práticas de diligência da refinaria, sendo incentivadas a
fazê-lo através de programas setoriais para conferir maior eficácia à aplicação do
presente Guia. Para o efeito, poderá ser necessário definir normas de auditoria em
conformidade com as recomendações formuladas no Guia. As pequenas e médias
empresas são incentivadas a aderir ou a criar parcerias com essas organizações
setoriais.
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FASE 5: APRESENTAR
RELATÓRIOS ANUAIS SOBRE O
DEVER DE DILIGÊNCIA NA
CADEIA DE
APROVISIONAMENTO
OBJETIVO: Publicação de um relatório sobre o exercício do dever de diligência para
cadeias de aprovisionamento responsáveis em ouro proveniente de zonas de conflito ou
de alto risco, a fim de assegurar a confiança do público nas medidas tomadas pelas
empresas.

A. Publicar um relatório anual ou integrar nos relatórios anuais
sobre as questões de sustentabilidade ou de responsabilidade
das empresas, informações complementares sobre o exercício do
dever de diligência para cadeias de aprovisionamento
responsáveis em ouro proveniente de zonas de conflito ou de
alto risco, tendo devidamente em conta o sigilo comercial e
outras considerações relativas à concorrência ou à segurança115.
A.1. Para todas as empresas a montante
1. Sistemas de gestão empresarial: Apresentar relatórios sobre as medidas tomadas para
aplicar a Fase 1. Nesses relatórios, as empresas devem descrever a sua política em
matéria de dever de diligência para a cadeia de aprovisionamento; explicitar a estrutura
de gestão responsável pelo exercício do dever de diligência da empresa e quem é
diretamente responsável pelo mesmo; descrever os sistemas internos de transparência,
recolha de informações e controlo da cadeia de aprovisionamento a partir das
fases 1 (C) e 3 (B), explicando como funcionam e de que modo consolidaram os
esforços de diligência da empresa no período abrangido pelos relatórios; descrever a
base de dados e o sistema de manutenção de registos da empresa e explicar os
métodos para identificar todos os fornecedores a partir da mina de origem, bem como
os métodos de partilha de informações sobre o exercício do dever de diligência ao longo
da cadeia de aprovisionamento; divulgar informações sobre os pagamentos efetuados
aos governos em conformidade com os critérios e princípios da ITIE (se for caso disso).
2. Avaliação pela empresa dos riscos existentes na cadeia de aprovisionamento:

115 Por «sigilo comercial e outras considerações relativas à concorrência ou à segurança»
entende-se, sem prejuízo de eventuais interpretações posteriores: as informações
sobre os preços; a identidade dos fornecedores e as ligações aos mesmos (todavia, a
identidade da refinaria e do exportador local situados em locais assinalados como
sensíveis deve ser sempre revelada, salvo em caso de cessação das relações
comerciais); os itinerários de transporte; e a identidade das fontes de informação e dos
denunciantes localizados nas zonas de conflito ou de alto risco, sempre que a
revelação da sua identidade ponha em risco a sua segurança. Todas as informações
serão comunicadas a qualquer mecanismo institucionalizado que seja criado, a nível
regional ou mundial, com o mandato de recolher e tratar informações sobre os minerais
provenientes de zonas de conflito ou de alto risco.
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Apresentar relatórios sobre as medidas tomadas para aplicar a Fase 2. Nesses
relatórios, as empresas devem explicar como identificaram operações sensíveis e sinais
de alerta na sua cadeia de aprovisionamento, nomeadamente a verificação das
declarações dos fornecedores, de forma proporcional aos riscos; descrever os sinais de
alerta identificados na cadeia de aprovisionamento em ouro; descrever as medidas
adotadas para identificar as circunstâncias factuais das operações e cadeias de
aprovisionamento assinaladas como sensíveis; descrever a metodologia e as práticas
utilizadas, bem como as informações obtidas pela equipa de avaliação no terreno,
indicando, nomeadamente, se e de que forma a empresa colaborou com outras
empresas a montante e como assegurou que todos os trabalhos realizados em conjunto
têm devidamente em conta as circunstâncias específicas de cada empresa; divulgar os
riscos reais ou potenciais identificados. Por uma questão de clareza, as empresas não
devem comunicar os riscos identificados em relação a potenciais fornecedores com os
quais nunca tenham tido uma relação comercial.
3. Gestão dos riscos: Apresentar relatórios sobre as medidas tomadas para aplicar a
Fase 3. Nesses relatórios, as empresas devem descrever de que modo os sistemas de
controlo interno da empresa, tais como os sistemas de cadeia de custódia ou de
rastreabilidade, foram reforçados com vista a recolher e conservar informações fiáveis e
atualizadas sobre as cadeias de aprovisionamento em ouro que apresentam sinais de
alerta; descrever as medidas adotadas para gerir os riscos, incluindo um resumo da
estratégia de atenuação constante do plano de gestão dos riscos, bem como as
eventuais atividades de formação para reforçar as capacidades, e a participação das
partes interessadas afetadas; divulgar os esforços envidados pela empresa para
controlar e acompanhar os resultados das medidas de atenuação dos riscos e todos os
casos e resultados das ações de acompanhamento após seis meses, para aferir se
houve melhorias significativas e mensuráveis. Divulgar o número de casos em que a
empresa decidiu cessar as relações comerciais com fornecedores e/ou cadeias de
aprovisionamento, em conformidade com o anexo II, sem revelar a identidade desses
fornecedores, salvo nos casos em que a empresa considere aceitável fazê-lo nos
termos da legislação aplicável. As empresas devem esforçar-se por comunicar todos os
casos de cessação das relações comerciais aos organismos internacionais e nacionais
de investigação e/ou às autoridades responsáveis pela aplicação da lei, tendo em conta
os efeitos potencialmente negativos dessa divulgação e em conformidade com a
legislação aplicável.

A.2. Para as refinarias: Para além do que precede, as refinarias deverão

também:
1. Auditorias: Publicar os relatórios de síntese das auditorias às refinarias, tendo
devidamente em conta o sigilo comercial e outras considerações relativas à
concorrência ou à segurança. O relatório de síntese da auditoria deve incluir:
a) Os dados de identificação da refinaria e a data da auditoria;
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b) As atividades de auditoria e a metodologia utilizada, tal como definido na
Fase 4 (A)(4), caso um programa setorial ou mecanismo institucionalizado, em
conformidade com o presente Guia e tal como definido na Fase 4 (B)(2), não tenha
publicado esses dados;
c) As conclusões da auditoria, tal como definido na Fase 4 (A)(4), em relação a cada
uma das fases descritas no presente Guia;

A.3. Para todas as empresas a montante
1. Sistemas de gestão empresarial: Apresentar relatórios sobre as medidas tomadas para
aplicar a Fase 1. Nesses relatórios, as empresas devem descrever a sua política em
matéria de dever de diligência para a cadeia de aprovisionamento; explicitar a estrutura
de gestão responsável pelo exercício do dever de diligência da empresa e quem é
diretamente responsável pelo mesmo; descrever os sistemas de controlo da cadeia de
aprovisionamento em ouro estabelecidos pela empresa, explicando como funcionam e
de que modo consolidaram os esforços de diligência da empresa no período abrangido
pelos relatórios; descrever a base de dados e o sistema de manutenção de registos da
empresa.
2. Avaliação dos riscos: Apresentar relatórios sobre as medidas tomadas para aplicar a
Fase 2. Nesses relatórios, as empresas devem descrever as medidas adotadas para
identificar as refinarias da sua cadeia de aprovisionamento; descrever a avaliação das
suas práticas de diligência; explicar a metodologia utilizada pela empresa nas
avaliações dos riscos da cadeia de aprovisionamento; divulgar os riscos reais ou
potenciais identificados.
3. Gestão dos riscos: Apresentar relatórios sobre as medidas tomadas para aplicar a
Fase 3

116

. Nesses relatórios, as empresas devem descrever as medidas adotadas para

gerir os riscos, incluindo uma síntese da estratégia de atenuação prevista no plano de
gestão dos riscos, bem como as eventuais atividades de formação para reforçar as
capacidades, e a participação das partes interessadas; divulgar os esforços envidados
pela empresa para controlar e acompanhar os resultados das medidas de atenuação
dos riscos e todos os casos e resultados das ações de acompanhamento após seis
meses, para aferir se houve melhorias significativas e mensuráveis.

116 Publicar relatórios de auditoria adicionais ou sínteses desses relatórios, caso existam
ou sejam exigidos pela legislação aplicável, sobre as práticas de diligência da empresa
a jusante, tendo devidamente em conta o sigilo comercial e outras considerações
relativas à concorrência ou à segurança.
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APÊNDICE

Medidas sugeridas para criar oportunidades
económicas e de desenvolvimento para os
mineiros artesanais e em pequena escala
Nas zonas de conflito ou de alto risco, os mineiros artesanais e em pequena escala
são particularmente vulneráveis a impactos negativos e abusos graves associados à
extração, ao transporte, ao comércio, ao tratamento e à exportação de ouro. A
vulnerabilidade dos mineiros artesanais e em pequena escala é ainda maior quando esse
tipo de exploração mineira não está inserida num ambiente regulamentar propício a uma
produção de ouro responsável, que não contribua para os conflitos, e ao comércio legítimo
do ouro.
O presente apêndice visa minimizar o risco de marginalização do setor de exploração
mineira artesanal e em pequena escala, sobretudo das vítimas de extorsão, promovendo
simultaneamente a existência de cadeias de aprovisionamento em ouro livres de conflitos,
e criando, desse modo, oportunidades económicas e de desenvolvimento para os mineiros
artesanais e em pequena escala. Nele se propõem medidas para criar cadeias de
aprovisionamento em ouro seguras, transparentes e verificáveis desde a mina até ao
mercado, e permitir que o exercício do dever de diligência em relação ao ouro oriundo da
exploração mineira artesanal e em pequena escala legítima atinja estes objetivos,
nomeadamente, através de esforços de formalização e legalização.
Os governos, as organizações internacionais, os doadores, as empresas da cadeia
de aprovisionamento e as organizações da sociedade civil podem ponderar o recurso a
formas de colaboração para utilizar as opções a seguir sugeridas ou outras abordagens
complementares que considerem adequadas, em conformidade com as legislações e
políticas nacionais.
1. Avaliação das minas em conformidade com as normas do anexo II do Guia da OCDE
61

sobre o Dever de Diligência :
a) Criar, participar e apoiar as comissões locais multilaterais constituídas por pontos
focais da sociedade civil, da indústria e da administração local e central, para
62

supervisionar o processo de avaliação das minas :
i)

Elaborar parâmetros claros para a avaliação das minas, das vias de

transporte e dos pontos onde o ouro é comercializado, em conformidade com as
normas do anexo II do Guia da OCDE sobre o Dever de Diligência, e publicar
63

esses parâmetros ;
ii) Constituir equipas a partir das comissões multilaterais para avaliar as minas com

GUIA DA OCDE SOBRE O DEVER DE DILIGÊNCIA PARA CADEIAS DE APROVISIONAMENTO RESPONSÁVEIS EM MINERAIS PROVENIENTES DE ZONAS DE
CONFLITO © OCDE 2013
117

SUPLEMENTO RELATIVO AO OURO

base nesses parâmetros, e publicar os resultados.
iii)Os pontos focais das comissões multilaterais devem solicitar informações
atualizadas, através das suas redes no terreno, sobre as condições existentes nas
minas, nas vias de transporte e nos pontos onde o ouro é comercializado. As
informações

devem

ser

armazenadas

num

centro

de

coordenação

e

disponibilizadas às equipas de avaliação, agências governamentais e empresas a
montante que se aprovisionam nessas zonas.
b) Enquanto as opções de segurança adequadas nas minas são estudadas:
i) Divulgar o presente Guia e dar conhecimento às forças de segurança das sanções
penais e de outro tipo aplicáveis em caso de envolvimento ilegal na extração, no
comércio, no tratamento e na exportação de ouro; e
ii) Apoiar a formalização de acordos de segurança entre as comunidades de
exploração mineira artesanal e em pequena escala, os órgãos de poder local e as
forças de segurança públicas ou privadas, em cooperação com as organizações
internacionais e da sociedade civil, se for o caso, a fim de garantir que todos os
pagamentos são efetuados de forma livre e são proporcionais ao serviço prestado,
e clarificar as regras de participação em conformidade com os Princípios
Voluntários em matéria de Segurança e Direitos Humanos, o Código de Conduta
das Nações Unidas para os Agentes da Autoridade, e os Princípios Básicos das
Nações Unidas para o Uso da Força e de Armas de Fogo pelos Agentes da
Autoridade.
64

2. Formalização das operações , nomeadamente através das medidas seguintes:
a) Apurar as razões da falta de formalização dos atuais sistemas de produção e
comércio artesanais, a fim de identificar as melhores estratégias para incentivar e
facilitar a formalização.
b) Prestar assistência técnica à formalização das atividades dos mineiros artesanais e
em pequena escala.

117 118 119 120

c) Reconhecer a diversidade das atividades mineiras artesanais e em pequena escala
quanto à sua natureza e dimensão.

117 Na Região dos Grandes Lagos, esta deverá ser efetuada através dos programas de
certificação nacionais que aplicam o Mecanismo de Certificação Regional da CIRGL.
Ver também Vision for Responsible Artisanal and Small-scale Mining in Alliance for
Responsible Mining (Echavarria, C. et. al. Eds.), (2008) The Golden Vein - A guide to
responsible artisanal and small-scale mining. ARM Series on Responsible ASM n.º 1.
Medellin.
118 Ver Manual de Certificação Regional da CIRGL (2011).
119 Ver apêndices 3 e 4 do Manual de Certificação Regional da CIRGL (2011).
120 Ver Rock Solid Chances, Felix Hruschka e Cristina Echavarria, Alliance for Responsible
Mining
(2011),
disponível
em
http://www.communitymining.org/index.php/
en/arm-publications. Na Região dos Grandes Lagos, ver o quarto instrumento da
Iniciativa Regional da CIRGL contra a Exploração Ilegal dos Recursos Naturais,
«Formalização do Setor Mineiro Artesanal».
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d) Criar e participar em iniciativas de cooperação para definir as modalidades e o
65

financiamento de fundos de apoio ao processo de formalização .
66

3. Legalização das operações . Auxiliar os mineiros artesanais e em pequena escala a
obterem direitos de exploração e outras autorizações conexas através de processos
legítimos. Prever outras medidas regulamentares para legalizar as operações dos
mineiros artesanais e em pequena escala. Caso existam desafios relacionados com a
exploração mineira ilegal nas concessões mineiras, todas as partes interessadas são
incentivadas a promover um diálogo construtivo entre os detentores de títulos de
concessão e os produtores artesanais e em pequena escala, no qual essas partes ajam
de boa-fé. Em caso de litígio a respeito dos títulos, devem procurar-se soluções de
mediação através da cooperação com o governo e outras partes interessadas.
4. Avaliação das plataformas de comercialização e elaboração regular de mapas das vias
de transporte:
a) Criar e participar em equipas constituídas a partir das comissões multilaterais (ver
supra) para avaliar anualmente os pontos onde o ouro é comercializado e as vias de
transporte, com base nos parâmetros acima definidos.

121 122

121 Ver Responsible Jewellery Council, Standards Guidance, «COP 2.14 Artisanal and
Small-Scale Mining», que sugere as seguintes iniciativas análogas para a exploração
mineira em grande escala e de exploração artesanal e em pequena escala: fornecer
financiamento (empréstimos) para melhorias técnicas e de outra natureza; prestar
assistência e ministrar formação aos mineiros sobre uma série de temas (por exemplo,
saúde no trabalho, métodos de preparação dos terrenos, extração e transformação,
processos de valor acrescentado, gestão organizativa e financeira e gestão de
explosivos); ajudar os mineiros na determinação das reservas minerais (combinando
essa ajuda com apoios para o acesso ao financiamento); prestar serviços de resposta
a emergências; disponibilizar serviços de transformação aos mineiros ou reforçar as
suas capacidades para que eles próprios criem instalações de transformação eficazes
e com melhores tecnologias; estabelecer contactos com serviços da administração
pública, ONG, sindicatos e agências internacionais para obtenção de apoio adicional;
prestar aconselhamento em matéria de promoção e comercialização, nomeadamente
sobre os regimes de comércio justo; apoiar proativamente os meios de subsistência
alternativos, o desenvolvimento económico e outras melhorias nas comunidades de
exploração mineira artesanal e em pequena escala; apoiar a comunidade em geral
adquirindo localmente o maior número possível de bens e serviços; impor a eliminação
do trabalho infantil como uma condição de participação na comunidade; melhorar a
situação das mulheres nas comunidades de exploração mineira artesanal e em
pequena escala através de programas de sensibilização para as questões de género e
a capacitação das mulheres.
122 Uma exploração mineira artesanal e em pequena escala responsável respeita os
quadros jurídicos nacionais. Quando o quadro jurídico aplicável não é respeitado, ou
na ausência de um tal quadro, devem ter-se em conta os esforços de boa-fé envidados
pelos mineiros e empresas artesanais e em pequena escala para operarem dentro do
quadro jurídico aplicável (caso exista), bem como o seu empenho em aproveitar as
oportunidades de formalização que vão ficando disponíveis (tendo em atenção que, na
maioria dos casos, as capacidades, as aptidões técnicas e os recursos financeiros de
que os mineiros artesanais e em pequena escala dispõem para o efeito são poucos ou
inexistentes).
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b) Para evitar eventuais riscos de contaminação das fontes, construir e manter
depósitos seguros nos principais pontos onde o ouro é comercializado. Ao estudar as
opções de segurança adequadas para os pontos onde o ouro é comercializado e ao
longo dos itinerários de transporte:
i) Divulgar o presente Guia e dar conhecimento às forças de segurança das sanções
penais e de outro tipo aplicáveis em caso de envolvimento ilegal na extração, no
comércio, no tratamento e na exportação de ouro; e
ii) Apoiar a formalização de acordos de segurança entre as comunidades de
exploração mineira artesanal e em pequena escala, os órgãos de poder local e as
forças de segurança públicas ou privadas, em cooperação com as organizações
internacionais e da sociedade civil, se for o caso, a fim de garantir que todos os
pagamentos são efetuados de forma livre e são proporcionais ao serviço prestado,
e clarificar as regras de participação em conformidade com os Princípios
Voluntários em matéria de Segurança e Direitos Humanos, o Código de Conduta
das Nações Unidas para os Agentes da Autoridade, e os Princípios Básicos das
Nações Unidas para o Uso da Força e de Armas de Fogo pelos Agentes da
Autoridade;
5. Estabelecimento de sistemas de rastreabilidade e/ou de cadeia de custódia que
garantam a segurança das remessas e permitam recolher dados sobre o ouro
proveniente das minas avaliadas. Recomenda-se que a avaliação das minas seja
imediatamente seguida da introdução de sistemas fiáveis de cadeia de custódia ou de
rastreabilidade. Os sistemas de cadeia de custódia e/ou rastreabilidade devem recolher
progressivamente e conservar informações sobre todas as remessas de ouro das minas
avaliadas
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6. Prestação de apoio financeiro às i) comissões multilaterais, para avaliarem as minas, os
itinerários de transporte e os pontos onde o ouro é comercializado; e aos ii) sistemas de
cadeia de custódia e/ou de rastreabilidade. O apoio financeiro pode assumir diversas
formas, incluindo o apoio direto a iniciativas e o pagamento de direitos e prémios pelo
ouro proveniente das minas e vias de transporte avaliadas que tenham sistemas de
custódia e/ou de rastreabilidade em vigor.
7. Promoção e participação em programas de comercialização direta e concorrencial do
ouro EAMPE oriundo das minas avaliadas. Facilitação dos contactos e constituição de
parcerias entre os produtores artesanais e em pequena escala que operam nas minas
avaliadas e as fundições/refinarias, tendo em vista a comercialização direta do ouro
dessas minas através de vias de transporte seguras e verificáveis.
8. Apoio à criação de um mecanismo de tratamento de reclamações, em conformidade
com a Fase 1 (E) do presente suplemento, e adoção de medidas para permitir que os
produtores artesanais e em pequena escala acedam a tal mecanismo, de modo a
poderem alertar as empresas e as autoridades governamentais para problemas
123 Para uma lista pormenorizada das informações a incluir nos sistemas de cadeia de
custódia e/ou de rastreabilidade, em relação a cada mineral específico, ver Fase 2 (C)
do Suplemento relativo ao ouro.
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relacionados com a extração, o transporte, o comércio, o tratamento e a exportação de
ouro proveniente de zonas de conflito e de alto risco.
9. Promoção da cooperação entre as autoridades aduaneiras dos países exportadores e
importadores.
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